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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/20-02-2012 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι (20) του µηνός 
Φεβρουαρίου του έτους 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00, 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. 15625/707/17-02-2012 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και µετείχαν 
οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη:  

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,  

2. Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος,  

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Κασσής Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος 

8. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε µε την αριθµ. οικ. 1096/140/13-01-2011 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Σηµειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ. 
15625/707/17-02-2012 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 13-02-2012 συνεδριάσεως.  

1. Έγκριση δαπανών για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε τουριστικές εκθέσεις. 
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2. Έγκριση µετακίνησης της Αθανασίας Πάκου, υπαλλήλου του Τµήµατος Προϋπολογισµού 
& Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη 
συµµετοχή της στο επιµορφωτικό σεµινάριο µε τίτλο «∆ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ (ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ)» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
(ΕΚ∆∆Α) στη Θεσσαλονίκη, από 20-02-2012 έως 24-02-2012 και έγκριση των σχετικών 
δαπανών.  

3. Έγκριση µετακίνησης των: Ιωάννας Τσιούρη και Χρήστου Ματακούλη, υπαλλήλων της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, για τη συµµετοχή τους 
στο σεµινάριο του ΕΦΕΤ µε θέµα «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ 
(HACCP Ayditing) που θα πραγµατοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη,  από 20-02-2012 έως 24-
02-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

4. Έγκριση µετακίνησης της Παναγιώτας Τσολιού, υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τµήµατος 
Εσωτερικού Ελέγχου της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συµµετοχή της στο επιµορφωτικό 
σεµινάριο µε τίτλο «Εσωτερικός Έλεγχος» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης στην Αθήνα, από 20-02-2012 έως 24-02-2012 και έγκριση των σχετικών 
δαπανών.  

5. Συγκρότηση της Επιτροπής για την παραλαβή ασφαλτοµίγµατος, για τη συντήρηση και την 
αποκατάσταση φθορών (γέµισµα λακκουβών) του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου 
αρµοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισµού € 20.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 

6. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόµβου Κουτσελιού», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε 
ΦΠΑ. 

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κλειστού Γυµναστηρίου Ιωαννίνων», αναδόχου εταιρείας 
«ΣΧΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µέχρι την 22-12-2012. 

8. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (µειωτικού) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Τοποθέτηση 
φωτοβολταϊκού συστήµατος και ολοκλήρωση αύλειου χώρου στο 50 Γυµνάσιο Ιωαννίνων», 
αναδόχου Κ/Ξ ΕΛΕΝΗΣ ΓΚΟΛΑ – ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΝΙΚΟΥ. 

9. Έγκριση µετακίνησης και σχετικές δαπάνες, για τη συµµετοχή του Νικόλαου Μπατζιά, 
υπαλλήλου του Τµήµατος Πληροφορικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην παρουσίαση του 
δέκατου τρίτου θεµατικού σεµιναρίου του έργου «Misrar» στα πλαίσια της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας INTERREG IVC ∆ιαπεριφερειακή Εδαφική Συνεργασία, που θα 
πραγµατοποιηθεί στη Μιραντέλα της Πορτογαλίας, από 04-03-2012 έως 10-03-2012.  

10. Έγκριση ανάθεσης διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας, µετά από λήψη κλειστών 
προσφορών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της   Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

11. Έγκριση δαπάνης για καταβολή επιδικασθέντος ποσού σε τρείς (3)  υπαλλήλους  Ι.∆.Α.Χ. 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

12. Έγκριση διοργάνωσης αποκριάτικων εκδηλώσεων Π.Ε. Πρέβεζας και έγκριση σχετικών 
δαπανών. 

13. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας και έγκριση σχετικών δαπανών. 

14. Έγκριση µετακίνησης του Άγγελου Μανώλη, Προϊσταµένου του Τµήµατος Κτηνιατρικής  
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, για τη συµµετοχή του 
στο σεµινάριο του ΕΦΕΤ µε θέµα «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ 
(HACCP Ayditing) που θα πραγµατοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, από 20-02-2012 έως 24-
02-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

15. Έγκριση µετακίνησης του Σωτηρίου Καραβασίλη, υπαλλήλου του Τµήµατος Εµπορίου & 
Τουρισµού της Π.Ε. Άρτας, για τη συµµετοχή του στο σεµινάριο του ΕΦΕΤ µε θέµα 
«Νοµοθετικές απαιτήσεις άσκησης επίσηµου ελέγχου – προανακριτική διαδικασία», που 
θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα, από 29-02-2012 έως 03-03-2012 και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

16. Έγκριση του αριθµ. Ι/13-02-2012 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του 
επαναληπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών 
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(πετρέλαιο θέρµανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη) έτους 2012 για τις ανάγκες 
των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας. 

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

18. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση των υφιστάµενων ασφαλιστηρίων συµβολαίων 
µηχανηµάτων  και οχηµάτων της Π.Ε. Άρτας. 

19. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

20. Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας 
Ηπείρου ενώπιον του Τριµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιµο της 08-03-2012 
σχετικά µε την από 20-06-2006 αγωγή αποζηµίωσης του ∆ηµητρίου Λαγού κατά του 
ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., της Περιφέρειας Ηπείρου, της Ν.Α. Άρτας και της Ν.Α. Ιωαννίνων. 

21. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

22. Έγκριση δαπάνης πολιτιστικής εκδήλωσης Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

23. Έγκριση µετακίνησης του Γεωργίου Μιχαηλίδη, υπαλλήλου του Τµήµατος Εποικισµού 
Αναδασµού της ∆/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συµµετοχή του στο 
σεµινάριο µε θέµα «ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης στη Θεσσαλονίκη, από 20-02-2012 έως 24-02-2012 και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

24. Έγκριση µετακίνησης της Ευθυµίας Κουτσούκου, Προϊσταµένης της ∆/νσης Πολιτικής Γης 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συµµετοχή της στο επιµορφωτικό σεµινάριο µε τίτλο 
«Εσωτερικός Έλεγχος» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στην 
Αθήνα, από 20-02-2012 έως 24-02-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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

1. Έγκριση συνδιοργάνωσης προγράµµατος πρόληψης υγείας σε σχολεία της Π.Ε. Άρτας και 
έγκριση σχετικών δαπανών. 

2. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Εκβάθυνση και διαπλάτυνση της τάφρου διαχείµανσης από Άγιο Ονούφριο µέχρι Αίβαρο 
ιχθ. Λογαρού», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ. 

3. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην 
Αθήνα, από 21 έως 23-02-2012 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε 
ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 13-02-
2012 συνεδριάσεως.  

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

        2. 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. 6/2012 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 είκοσι (20) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 15625/707/17-02-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση µετακίνησης της Αθανασίας Πάκου, υπαλλήλου του Τµήµατος 
Προϋπολογισµού & Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για τη συµµετοχή της στο επιµορφωτικό σεµινάριο µε τίτλο «∆ΗΜΟΣΙΟ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚ∆∆Α) στη Θεσσαλονίκη, 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 Προϋπολογισµού και Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης 
Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. πρωτ. 13899/1008/14-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
14274/655/14-02-2012 στον φάκελο 3/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση µετακίνησης της Αθανασίας Πάκου, υπαλλήλου του Τµήµατος 
Προϋπολογισµού & Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για τη συµµετοχή της στο επιµορφωτικό σεµινάριο µε τίτλο «∆ΗΜΟΣΙΟ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚ∆∆Α) στη Θεσσαλονίκη, από 20-02-2012 έως 24-02-
2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 13899/1008/14-02-
2012 εισήγησης της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, δεδοµένου ότι η 
προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 13-02-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/170/20-02-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση της Αθανασίας Πάκου, υπαλλήλου του Τµήµατος Προϋπολογισµού & 
Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συµµετοχή 
της στο επιµορφωτικό σεµινάριο µε τίτλο «∆ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)» 
που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚ∆∆Α) στη 
Θεσσαλονίκη, από 20-02-2012 έως 24-02-2012, καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 
70,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης της ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Ιωαννίνων), ΕΦ 072 ΚΑΕ 0711. 
....................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. 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. 6/2012 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 είκοσι (20) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 15625/707/17-02-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση µετακίνησης των: Ιωάννας Τσιούρη και Χρήστου Ματακούλη, υπαλλήλων της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, για τη συµµετοχή 
τους στο σεµινάριο του ΕΦΕΤ µε θέµα «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ 
(HACCP Ayditing) που θα πραγµατοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη,  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 της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε τα αριθµ. πρωτ. 524 & 525/15-02-2012 
έγγραφα, συνηµµένα µε αρ. πρωτ. 14781/662/15-02-2012 στον φάκελο 3/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της 
Υπηρεσίας για τη συµµετοχή τους στο σεµινάριο του ΕΦΕΤ µε θέµα «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ (HACCP Ayditing) που θα πραγµατοποιηθεί στην 
Θεσσαλονίκη,  από 20-02-2012 έως 24-02-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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. 524 & 525/15-02-2012 
εισήγησης της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, δεδοµένου 
ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 13-02-2012. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/171/20-02-2012) 

Α. Εγκρίνει τη µετακίνηση της Ιωάννας Τσιούρη, υπαλλήλου του Τµήµατος Φυτικής και 
Ζωικής Παραγωγής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
για τη συµµετοχή της στο σεµινάριο του ΕΦΕΤ µε θέµα «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ (HACCP Ayditing) που θα πραγµατοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη, από 20-
02-2012 έως 24-02-2012, καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 500,00 για την κάλυψη 
των εξόδων µετακίνησης της ανωτέρω υπαλλήλου (µετακίνηση µε ΙΧ επιβατηγό αυτοκίνητο, 
διαµονή τεσσάρων ηµερών σε ξενοδοχείο, αποζηµίωση εκτός έδρας) η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων), ΕΦ 291 ΚΑΕ 5244.  

Α. Εγκρίνει τη µετακίνηση του Χρήστου Ματακούλη, υπαλλήλου του Τµήµατος 
Φυτοϋγειονοµικού & Ποιοτικού Ελέγχου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, για τη συµµετοχή του στο σεµινάριο του ΕΦΕΤ µε θέµα «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ (HACCP Ayditing) που θα πραγµατοποιηθεί στην 
Θεσσαλονίκη, από 20-02-2012 έως 24-02-2012, καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 
500,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου (µετακίνηση µε ΙΧ 
επιβατηγό αυτοκίνητο, διαµονή τεσσάρων ηµερών σε ξενοδοχείο, αποζηµίωση εκτός έδρας) 
η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), ΕΦ 291 ΚΑΕ 5244.  
....................................................................................................................................................  
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. 6/2012 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 είκοσι (20) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 15625/707/17-02-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση µετακίνησης της Παναγιώτας Τσολιού, υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τµήµατος 
Εσωτερικού Ελέγχου της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συµµετοχή της στο 
επιµορφωτικό σεµινάριο µε τίτλο «Εσωτερικός Έλεγχος» που διοργανώνει το Εθνικό 
Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στην Αθήνα, 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 Αυτοτελούς Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 15381/135/17-02-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 15397/702/17-02-2012 στον φάκελο 3/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης της υπαλλήλου της 
Υπηρεσίας Παναγιώτας Τσολιού, για τη συµµετοχή της στο επιµορφωτικό σεµινάριο µε 
τίτλο «Εσωτερικός Έλεγχος» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
στην Αθήνα, από 20-02-2012 έως 24-02-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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. 15381/135/17-02-2012 
εισήγησης του Αυτοτελούς Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου της Περιφέρειας Ηπείρου, 
δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 13-02-2012. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/172/20-02-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση της Παναγιώτας Τσολιού, Προϊσταµένης του Αυτοτελούς Τµήµατος 
Εσωτερικού Ελέγχου της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συµµετοχή της στο επιµορφωτικό 
σεµινάριο µε τίτλο «Εσωτερικός Έλεγχος» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης στην Αθήνα, από 20-02-2012 έως 24-02-2012, καθώς και τη δαπάνη συνολικού 
ποσού € 160,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης της ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Ιωαννίνων), ΕΦ 072 ΚΑΕ 0711. 
....................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. 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. 6/2012 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 είκοσι (20) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 15625/707/17-02-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής για την παραλαβή ασφαλτοµίγµατος, για τη συντήρηση και 
την αποκατάσταση φθορών (γέµισµα λακκουβών) του επαρχιακού και εθνικού οδικού 
δικτύου αρµοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισµού € 20.000,00 πλέον 
Φ.Π.Α. 

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 αριθµ. 5/132/13-02-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η 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). 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
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14110/1033/14-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 14155/650/650/14-02-2012 
στον φάκελο 3/2012 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, 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 στην Επιτροπή 
για την παραλαβή ασφαλτοµίγµατος, για τη συντήρηση και την αποκατάσταση φθορών 
(γέµισµα λακκουβών) ασφαλτοτάπητα του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου 
αρµοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισµού 20.000,00 ΕΥΡΩ, πλέον 
Φ.Π.Α.» 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. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/173/20-02-2012) 

Συγκροτεί την προβλεπόµενη στο άρθρο 38 του Π.∆/τος 118/2007, Επιτροπή για την 
παραλαβή ασφαλτοµίγµατος, για τη συντήρηση και την αποκατάσταση φθορών (γέµισµα 
λακκουβών) του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου αρµοδιότητας της Περιφέρειας 
Ηπείρου, προϋπολογισµού € 20.000,00 πλέον Φ.Π.Α., 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 14-02-2012 Πρακτικό που συνετάγη, το 
οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος 
αυτής, ως εξής: 

Τακτικά µέλη: 

1. Παππάς Αντώνιος, του κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄, 

2. Γκοδώσης ∆ηµοσθένης, του κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄ και 

3. Στόλη Φωτεινή, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικών-Γραµµατέων (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄. 

 Αναπληρωµατικά µέλη: 

1. ∆έδες Θεµιστοκλής, του κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Β΄, 

2. Ευθυµίου ∆ήµητρα, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικών-Γραµµατέων (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄ και 

3. Μπλέτσα Παναγιώτα, του κλάδου Π.Ε. Περιβάλλοντος (Μ.Υ.), µε βαθµό Ε΄. 
....................................................................................................................................................  
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, 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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8. Κωτσαντής Κων/νος 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 14-02-2012 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Για την επιτροπή παραλαβής συσκευασµένου ασφαλτικού µίγµατος (ψυχρού), για τη 
συντήρηση του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 

2012. 
 

 Σήµερα στις 14/02/2012 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 

παραλαβής συσκευασµένου ασφαλτικού µίγµατος (ψυχρού), για τη συντήρηση του 

επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 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 µε αριθµό πρωτοκόλλου οικ. 92655/6843/15-12-

2011 συνταχθείσας διαπιστωτικής πράξης κατάταξης των υπαλλήλων της Περιφερειακής 

Ενότητας Ιωαννίνων σε µισθολογικά κλιµάκια του Ν. 4024/2011, έχει το δικαίωµα συµµετοχής 

στην επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

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

α. Παππάς Αντώνιος, του κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄, 

β. Γκοδώσης ∆ηµοσθένης, του κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄ και 

γ. Στόλη Φωτεινή, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικών-Γραµµατέων (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄. 

 
Ιωάννινα, 14/02/2012 

 
Η Επιτροπή 

 
1. Μαυριά Αλεξάνδρα 
 

2. Τσεπέλης Ιωάννης 
 

3. Χάµος Νικόλαος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 14-02-2011 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Για την επιτροπή παραλαβής συσκευασµένου ασφαλτικού µίγµατος (ψυχρού), για τη 
συντήρηση του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, για το 

έτος 2012. 
 

 Σήµερα στις 14/02/2012 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 παραλαβής συσκευασµένου ασφαλτικού µίγµατος (ψυχρού), για τη συντήρηση του 

επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 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 µε αριθµό πρωτοκόλλου οικ. 92655/6843/15-12-2011 

συνταχθείσας διαπιστωτικής πράξης κατάταξης των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων σε µισθολογικά κλιµάκια του Ν. 4024/2011, έχει το δικαίωµα συµµετοχής στην επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

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

α. ∆έδες Θεµιστοκλής, του κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Β΄, 

β. Ευθυµίου ∆ήµητρα, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικών-Γραµµατέων (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄ και 

γ. Μπλέτσα Παναγιώτα, του κλάδου Π.Ε. Περιβάλλοντος (Μ.Υ.), µε βαθµό Ε΄. 

 
Ιωάννινα, 14/02/2012 

 
Η Επιτροπή 

 
1. Μαυριά Αλεξάνδρα 
 

2. Τσεπέλης Ιωάννης 
 

3. Χάµος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 6/2012 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 είκοσι (20) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 15625/707/17-02-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόµβου Κουτσελιού», προϋπολογισµού € 50.000,00 
µε ΦΠΑ. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 14501/1493/15-02-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 14630/659/15-02-2012 στον φάκελο 3/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι: α) µε την αρ. 89535/2663/07-12-2011 απόφαση της 
Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η εκτέλεση των έργων που χρηµατοδοτούνται από 
πιστώσεις που προέρχονται από τη ΣΑΕΠ 030, όπου περιλαµβάνεται και το έργο του 
θέµατος, µε ΚΑ 2010ΕΠ03000014 β) µε την αρ. 91009/9520/10-01-2012 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), ενώ 
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γ) µε την αρ. 3262/282/02-01-2012 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. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/174/20-02-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου µε 
τίτλο «Κατασκευή κόµβου Κουτσελιού», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 030 µε ΚΑ 2010ΕΠ03000014, µε τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 
και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 14501/1493/15-02-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 91009/9520/10-
01-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

....................................................................................................................................................  
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. 6/2012 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 είκοσι (20) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 15625/707/17-02-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κλειστού Γυµναστηρίου Ιωαννίνων», αναδόχου εταιρείας 
«ΣΧΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µέχρι την 22-12-2012.  

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. 15059/1544/16-02-2012  
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 15490/705/17-02-2012 στον φάκελο 3/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, επειδή 
εκκρεµούν οι εκδικάσεις αιτήσεων θεραπείας στο Υ.ΜΕ.∆Ι. καθώς και αγωγή στο 
∆ιοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 6/175/20-02-2012) 
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Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή κλειστού Γυµναστηρίου Ιωαννίνων», αναδόχου εταιρείας «ΣΧΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µέχρι την 22-12-2012, µε δικαίωµα 
αναθεώρησης.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος αναφερόµενος στα 
προβλήµατα χρηµατοδότησης του έργου από τη ΣΑΕ 016 του Προγράµµατος Αθλητικών 
Έργων, τοποθετήθηκε ως εξής: «…. η πολιτική των κυβερνώντων έχει οδηγήσει την 
Περιφέρεια σε ελεγχόµενη χρεοκοπία. Η πλειοψηφία στηρίζει αυτή την πολιτική. Εµείς δεν 
θέλουµε να είµαστε συνένοχοι». 

....................................................................................................................................................  
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. 6/2012 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 είκοσι (20) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 15625/707/17-02-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (µειωτικού) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Τοποθέτηση 
φωτοβολταϊκού συστήµατος και ολοκλήρωση αύλειου χώρου στο 50 Γυµνάσιο 
Ιωαννίνων», αναδόχου Κ/Ξ ΕΛΕΝΗΣ ΓΚΟΛΑ – ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΝΙΚΟΥ.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 13278/1401/16-02-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 15494/706/17-02-2012 στον φάκελο 3/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις 
του  Προγράµµατος Σχολικής Στέγης. Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. (µειωτικός, από 105.289,25 € 
χωρίς Φ.Π.Α. σε 86.439,93 € χωρίς Φ.Π.Α.), συντάχθηκε µε σκοπό την µείωση 
ποσοτήτων εργασιών (Φωτοβολταϊκό σύστηµα 4,4 kW), λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης 
του έργου.  Όλες οι υπόλοιπες εργασίες έχουν εκτελεσθεί και το έργο είναι πλήρως 
λειτουργικό. Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών (µειωτικού, από 105.289,25 € χωρίς Φ.Π.Α. σε 86.439,93 € χωρίς Φ.Π.Α.) του 
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έργου για ποσό 86.439,93 € χωρίς τον Φ.Π.Α. δηλαδή η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο 
ποσό των 106.321,11 € µε τον Φ.Π.Α. σύµφωνα και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του 
Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ, µε την αριθµ. 
1/11/27-01-2012 Πράξη του, που επισυνάπτεται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/176/20-02-2012) 

Εγκρίνει 2ου ΑΠΕ (µειωτικό) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Τοποθέτηση φωτοβολταϊκού 
συστήµατος και ολοκλήρωση αύλειου χώρου στο 50 Γυµνάσιο Ιωαννίνων», αναδόχου Κ/Ξ 
ΕΛΕΝΗΣ ΓΚΟΛΑ – ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΝΙΚΟΥ, όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Ιωαννίνων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, συνολικής 
δαπάνης € 106.321,11 µε ΦΠΑ, ήτοι µε µείωση του εγκεκριµένου συµβατικού αντικειµένου 
που ήταν € 129.505,78 µε ΦΠΑ, κατά € 23.184,67 µε ΦΠΑ και για την έγκριση του οποίου 
γνωµοδότησε οµόφωνα το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Ιωαννίνων, µε την αριθµ. 
1/11/27-01-2012 Πράξη του. 
....................................................................................................................................................  
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. 6/2012 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 είκοσι (20) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 15625/707/17-02-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση µετακίνησης και σχετικές δαπάνες, για τη συµµετοχή του Νικόλαου Μπατζιά, 
υπαλλήλου του Τµήµατος Πληροφορικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην παρουσίαση του 
δέκατου τρίτου θεµατικού σεµιναρίου του έργου «Misrar» στα πλαίσια της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας INTERREG IVC ∆ιαπεριφερειακή Εδαφική Συνεργασία, που θα 
πραγµατοποιηθεί στη Μιραντέλα της Πορτογαλίας, από 04-03-2012 έως 10-03-2012. 

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 14201/538/14-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 14272/654/14-02-2012 στον φάκελο 3/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης ύψους 1.200,00 Ευρώ για την πληρωµή εξόδων διαµονής 
του Νικόλαου Μπατζιά, υπαλλήλου του Τµήµατος Πληροφορικής, στη Μιραντέλα της 
Πορτογαλίας για τη συµµετοχή του στο δέκατο τρίτο θεµατικό σεµινάριο του έργου 
«Misrar» “Mitigating Spatial Relevant Risks in European Regions and Towns” - «Άµβλυνση 
χωρικών κινδύνων σε Ευρωπαϊκές περιοχές και πόλεις» στα πλαίσια της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας INTERREG IVC ∆ιαπεριφερειακή Εδαφική Συνεργασία, το οποίο θα 
πραγµατοποιηθεί από 04-03-2012 έως 10-03-2012. Η προκαλούµενη  δαπάνη  θα  
βαρύνει την πίστωση της κατηγορίας δαπανών «ACCOMODATION» - ∆ιαµονή - του 
συγχρηµατοδοτούµενου από την Ε.Ε. έργου «Misrar», µε αριθµό έγκρισης του 
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προγράµµατος 0763R2/12-03-2010 .Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του φορέα 071 
και ΚΑΕ 9779039. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 6/177/20-02-2012) 

A. Εγκρίνει τη µετακίνηση του Νικόλαου Μπατζιά, υπαλλήλου του Τµήµατος Πληροφορικής, 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, από 04-03-2012 έως 10-03-2012 στη Μιραντέλα 
της Πορτογαλίας, για τη συµµετοχή του στην παρουσίαση του δέκατου τρίτου θεµατικού 
σεµιναρίου του έργου  Misrar “Mitigating Spatial Relevant Risks in European Regions and 
Towns” («Άµβλυνση χωρικών κινδύνων σε Ευρωπαϊκές περιοχές και πόλεις») της 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IVC ∆ιαπεριφερειακή Εδαφική Συνεργασία, στο 
οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) συµµετέχει ως εταίρος σύµφωνα µε την 
αριθµ. 25/2010 απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Θεσπρωτίας. 

B. Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.200,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης, 
διαµονής και ηµερήσιας αποζηµίωσης του ανωτέρω υπαλλήλου (το κόστος µεταφοράς – 
διαµονής  υπολογίζεται σε περίπου € 900,00 ενώ το κόστος ηµερήσιας αποζηµίωσης σε € 
300,00), η οποία θα βαρύνει την πίστωση της κατηγορίας δαπανών «TRAVEL AND 
ACCOMODATION» (Ταξίδια και ∆ιαµονή) του συγχρηµατοδοτούµενου από την Ε.Ε. έργου 
«Misrar», µε αριθµό έγκρισης του προγράµµατος 0763R2/12-03-2010 και τις πιστώσεις 
του φορέα 071 και ΚΑΕ 9779039.  

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

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

        2. 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. 6/2012 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 είκοσι (20) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 15625/707/17-02-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση ανάθεσης διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας, µετά από λήψη κλειστών 
προσφορών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της   Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 15021/547/16-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 15091/672/16-
02-2012 στον φάκελο 3/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται για την έγκριση 
της ανάθεσης, µετά από λήψη κλειστών προσφορών, στην εταιρεία ταχυµεταφορών Ευθ. 
ΜΠΕΣΗ-Ε. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆Η Ο.Ε. της εξυπηρέτησης των υπηρεσιών της Π.Ε. 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ σχετικά µε τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών 
της, σύµφωνα µε το συνηµµένο στην εισήγηση, από 10-02-2012 Πρακτικό της 
Επιτροπής.  
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Στο ως άνω Πρακτικό αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

« Στην Ηγουµενίτσα σήµερα την 10-2-2012 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 11.00 πµ η 
επιτροπή  η οποία συστάθηκε µετά από προφορική εντολή του Αντιπεριφερειάρχη 
Θεσπρωτίας Θωµά Πιτούλη και αποτελείται από τους 1) Γιαννακό Ηλία  2) Αθανασίου 
Στέφανο και 3) Μπίνα Άννα  παρέλαβε τέσσερες (4) κλειστές προσφορές για την ανάδειξη 
µειοδότη για την διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας µε 
κριτήριο την χαµηλότερη τιµή . 
      Η ανωτέρω επιτροπή  προχώρησε στο άνοιγµα αυτών των τεσσάρων (4) κλειστών  
προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής: 
      1-Ζάγκα Χριστίνα µε  α) τιµή προσφοράς 4,05 € χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ 23% η 
τελική τιµή είναι 4,98€ µε ΦΠΑ  για αποστολή φακέλου µέχρι 2 κιλά  σε όλη την Ελλάδα 
και για χρόνο παράδοσης 1-2 εργάσιµες ηµέρες . Για κάθε επί πλέον κιλό η τιµή είναι 
1,30€ χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ 23% η τελική τιµή είναι 1,60€ µε ΦΠΑ.   
β) τιµή προσφοράς 3,00€ χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ 23% τελική τιµή 3,69€ µε ΦΠΑ για 
αποστολή φακέλου µέχρι 2 κιλά εντός πόλεως και για χρόνο παράδοσης 1-2 εργάσιµες 
ηµέρες. Για κάθε επί πλέον κιλό η τιµή είναι 1,20 χωρίς ΦΠΑ και µε 23% ΦΠΑ η τελική 
τιµή είναι 1,48 µε ΦΠΑ 
     2-Πάντου Μαργαρίτα µε τιµή προσφοράς  5,00€ µε ΦΠΑ για αποστολή φακέλου  
µέχρι 2 κιλά   σε όλη την Ελλάδα και για χρόνο παράδοσης 1-2 εργάσιµες ηµέρες Για κάθε 
επί πλέον κιλό 1,20€ µε ΦΠΑ .(∆εν υπάρχει τιµή  προσφοράς για διακίνηση 
αλληλογραφίας εντός πόλεως) 
    3-Χρήστου Ν.& ΣΙΑ Ο.Ε. µε τιµή προσφοράς 1,60 χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ 23% η 
τελική τιµή είναι 1,97€ µε ΦΠΑ  για αποστολή φακέλου σε όλη την Ελλάδα(και για εντός 
πόλεως) µέχρι δύο(2) κιλά και για χρόνο παράδοσης 1-2 εργάσιµες ηµέρες. Για κάθε επί 
πλέον κιλό  η τιµή είναι 0,70€ χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ 23% η τελική τιµή είναι 0,86€ µε 
ΦΠΑ. 
    2- Ευθ. Μπέση -Ε. Χριστοδουλίδη  Ο.Ε. µε τιµή προσφοράς  1,80€  µε ΦΠΑ για 
αποστολή φακέλου µέχρι δύο(2)κιλά  σε όλη την Ελλάδα (και για εντός πόλεως) και χρόνο 
παράδοσης 1-2 εργάσιµες ηµέρες .Για κάθε επί πλέον κιλό η τιµή είναι 0,80€ µε ΦΠΑ .  
      Μετά το άνοιγµα των προσφορών η επιτροπή εισηγείται την ανάθεση στην  εταιρεία 
ταχυµεταφορών ΕΥΘ. ΜΠΕΣΗ-Ε. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆Η Ο.Ε. την διακίνηση της 
επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών µας ,καθότι έχει την χαµηλότερη τιµή η οποία 
είναι α) για αποστολή επείγουσας αλληλογραφίας σε όλη την Ελλάδα (και για εντός 
πόλεως)  µέχρι δύο (2) κιλά  τιµή 1,80€ µε  ΦΠΑ και χρόνος παράδοσης 1-2  εργάσιµες  
ηµέρες και β) για κάθε επί πλέον κιλό η τιµή είναι 0,80 € µε ΦΠΑ. Το χρονικό διάστηµα 
της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας είναι από 1-3-2012 µέχρι 31-12-2012.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/178/20-02-2012) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, την ανάθεση των υπηρεσιών της διακίνησης 
επείγουσας αλληλογραφίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το 
χρονικό διάστηµα από 01-03-2012 έως 31-12-2012 και µέχρι του ποσού των € 3.000,00 µε 
ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2011 (Ε.Φ. 
072, Κ.Α.Ε. 0829), στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΥΘ. ΜΠΕΣΗ - Ε. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆Η 
Ο.Ε.», η οποία εκπροσωπεί την εταιρεία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.» στο Ν. 
Θεσπρωτίας, η προσφορά της οποίας είναι η συµφερότερη, βάσει της διαδικασίας συλλογής 
κλειστών προσφορών, που διενήργησε η ως άνω Υπηρεσία και σύµφωνα µε το από 10-02-
2012 Πρακτικό της Επιτροπής, ήτοι: α) µε τιµή 1,80 € µε ΦΠΑ για αποστολή επείγουσας 
αλληλογραφίας σε όλη την Ελλάδα (και για εντός πόλεως) µέχρι δύο (2) κιλά και µε χρόνο 
παράδοσης 1-2 εργάσιµες  ηµέρες και β) µε τιµή 0,80 € µε ΦΠΑ για κάθε επί πλέον κιλό. 
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Εγκρίνει την υπογραφή σύµβασης µε την εταιρεία µε την επωνυµία «ΓΕΝΙΚΗ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.», η οποία εκπροσωπείται στο Ν. Θεσπρωτίας, από την εταιρεία «ΕΥΘ. 
ΜΠΕΣΗ - Ε. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆Η Ο.Ε.», για της διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το χρονικό διάστηµα από 01-03-2012 
έως 31-12-2012. 
....................................................................................................................................................  
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. 6/2012 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 είκοσι (20) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 15625/707/17-02-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση δαπάνης για καταβολή επιδικασθέντος ποσού σε τρείς (3)  υπαλλήλους  
Ι.∆.Α.Χ. της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου 
Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 
«Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την υπ΄ 
αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, 
περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη 
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών 
ή εκτέλεση έργων. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 5415/137/16-01-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
6517/337/23-01-2012 στον φάκελο 3/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την 
έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 15.064,66 € που αφορά την αναδροµική καταβολή του 
επιδόµατος της ειδικής παροχής των 176 € σε τρεις ( 3 ) υπαλλήλους Ι.∆.ΑΧ. της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που επιδικάστηκε µε την αριθµ. 59/2011 τελεσίδικη απόφαση του 
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας και επισυνάπτει τις σχετικές καταστάσεις 
δαπανών. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), φορέας 072 και ΚΑΕ 0892. Στην ως άνω εισήγηση 
επισυνάπτεται και το αριθµ. πρωτ. 69273/3609/29-09-2011 έγγραφο του Νοµικού 
Συµβούλου Π.Ε. Θεσπρωτίας, στο οποίο αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 
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« Επιδόθηκε στις 27-09-2011 στην Περιφέρεια Ηπείρου, δια επιδόσεως προς τον 
πληρεξούσιο δικηγόρο και εκ του νόµου αντίκλητο, ως παραστάντα στην δίκη, νοµικό 
σύµβουλο της Π.Ε. Θεσπρωτίας, η υπ’ αριθµ. 59/2011 τελεσίδικη απόφαση του 
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας, µε την οποία απορρίφθηκε η Έφεσις της πρώην 
Ν.Α. Θεσπρωτίας κατά της πρωτόδικης υπ’ αριθµ. 90/2010 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου 
Ηγουµενίτσης.  
Με την πρωτόδικη υπ’ αριθµ. 90/2010 απόφασή του το Ειρηνοδικείο Ηγουµενίτσης 
υποχρεώνει την πρώην Ν.Α. Θεσπρωτίας (νυν Περιφέρεια Ηπείρου) να καταβάλει στους 
ενάγοντες υπαλλήλους της, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου: α) 
Σωτηρία Τασούλα, β) Χριστίνα Παπαδηµητρίου και γ) Γεώργιο Μπίνα το ποσόν των 4.536 
€ για κάθε µία από τις δύο πρώτες και το ποσόν των 2.646 € για τον τρίτο εξ αυτών.  
Για καλύτερη ενηµέρωση επί της πορείας και της φύσεως της υποθέσεως  παραθέτω 
σύντοµο ιστορικό αυτής: 
1. Η Σωτηρία Τασούλα, η Χριστίνα Παπαδηµητρίου και ο Γεώργιος Μπίνας, υπάλληλοι 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της πρώην Ν.Α. Θεσπρωτίας και νυν Περιφερείας 
Ηπείρου, µε την από 31-12-2009 Αγωγή των, που απεύθυναν στο Ειρηνοδικείο 
Ηγουµενίτσης, ζητούσαν την καταβολή του επιδόµατος (ειδική παροχή) των 176 € µηνιαίως 
και για το διάστηµα από 01-01-2007 µέχρι 31-12-2009, συνολικού ύψους για κάθε έναν 
7.392 €. 
Το Ειρηνοδικείο Ηγουµενίτσης, µε την υπ’ αριθµ. 90/2010 απόφασή του έκανε µερικά δεκτή 
την Αγωγή και επεδίκασε το ποσόν των 4.536 € για τις δύο πρώτες και το ποσόν των 2.646 
€ για τον τρίτο των εναγόντων, κατ’ αποδοχήν των προβληθέντων ενστάσεων της 
Περιφερείας Ηπείρου για απόρριψη του αιτήµατος καταβολής δώρων Πάσχα, 
Χριστουγέννων και αδείας καθώς και της ενστάσεως µερικής καταβολής.  
2. Κατά της αποφάσεως αυτής ήσκησε Έφεση η Περιφέρεια Ηπείρου, ενώπιον του 
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας, το οποίο όµως έκρινε ότι ορθά εκδόθηκε η 
πρωτοβάθµια απόφαση, αφού το ειδικό επίδοµα των 126 €, το οποίο τελικά επιδικάστηκε, 
είναι νόµιµο και για την καταβολή του έχει τοποθετηθεί παγίως η νοµολογία.  
3. Σας υποβάλλω το δικόγραφο της Αγωγής, τις εκδοθείσες αποφάσεις καθώς και τις 
έγγραφες προτάσεις της Περιφερείας Ηπείρου και των δύο βαθµών δικαιοδοσίας, εκ των 
οποίων προκύπτουν όλοι οι προβληθέντες νοµικοί ισχυρισµοί για την αντίκρουση της 
Αγωγής. 
Τέλος σας ενηµερώνω ότι επί του επιδόµατος των 176 € έχει τοποθετηθεί παγίως η 
νοµολογία µε σειρά αποφάσεων όλων των βαθµών δικαιοδοσίας και δωσιδικίας και 
ενδεικτικά αναφέρω τις παρακάτω αµετάκλητες, τελεσίδικες και οριστικές αποφάσεις: Α.Π. 
3/2006, 93/2009, 38/2005, 31/2007, 12/1997, 15/1999, 462/1999, 306/2011, ΣτΕ 
828/2002, 498/2004, 3428/2006, Ελεγκτικό Συνέδριο 1723/2010, 1505/2005, 1506/2005, 
Ειδικό ∆ικαστήριο 1/2005, ∆ιοικ. Εφετ. Θεσσαλίας 1132/2008, ∆ιοικ. Πρωτ. Ιωαννίνων 
115/2006, Εφετ. Κερκύρας 223/2008, Πολ. Πρωτ. Θεσπρωτίας 77/2009, 98/2009, Ειρ. 
Γιαννιτσών 336/2007, Ειρ. Χαλκίδας 914/2005. 
Εκ των παραπάνω εκτεθέντων συνάγεται ευχερώς ότι δεν συντρέχει νόµιµος λόγος 
προσβολής της υπ’ αριθµ. 59/2011 τελεσιδίκου αποφάσεως του Πολυµελούς Πρωτ. 
Θεσπρωτίας.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/179/20-02-2012) 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού € 15.064,66 σε εκτέλεση της αριθµ. 59/2011 
τελεσίδικης απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας, µε την οποία 
απορρίφθηκε η έφεση της πρώην Ν.Α. Θεσπρωτίας, κατά της πρωτόδικης, αριθµ. 90/2010 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηγουµενίτσας, µε την οποία υποχρεώθηκε η πρώην Ν.Α. 
Θεσπρωτίας (νυν Περιφέρεια Ηπείρου) να καταβάλει στους ενάγοντες υπαλλήλους της, µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου: α) Σωτηρία Τασούλα, β) Χριστίνα 
Παπαδηµητρίου και γ) Γεώργιο Μπίνα το ποσόν των € 4.536,00 για κάθε µία από τις δύο 
πρώτες και το ποσόν των € 2.646,00 για τον τρίτο εξ αυτών, που αφορά στην καταβολή του 
επιδόµατος (ειδική παροχή) των € 176,00 για το διάστηµα από 01-01-2007 µέχρι 31-12-2009. 
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Η ως άνω δαπάνη, συνολικού ποσού € 15.064,66 (επιδικασθέντα ποσά και εργοδοτικές 
εισφορές), θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας), ως καθολικής διαδόχου της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσπρωτίας,  Φορέας 
072 ΚΑΕ 0892. 
....................................................................................................................................................  
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. 6/2012 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 είκοσι 
(20) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 15625/707/17-02-2012 
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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση διοργάνωσης αποκριάτικων εκδηλώσεων Π.Ε. Πρέβεζας 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 αριθµ. 2/8/13-02-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η προένταξη του έργου «Πολιτιστικές δραστηριότητες Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας», στο Πρόγραµµα Κ.Α.Π. Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2012, µε ποσό € 
5.500,00 για το Α’ τρίµηνο του έτους. 

7. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 13961/55/14-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
14384/657/15-02-2012 στον φάκελο 3/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής:  
«.. Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας έχει προγραµµατίσει τις εξής αποκριάτικες εκδηλώσεις: 
Α. Καρναβάλι Γυναικών Πρέβεζας 
Θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 23 Φεβρουαρίου 2012 στην πόλη της Πρέβεζας. Πρόκειται για το 
πρώτο καρναβάλι γυναικών σε όλη την Ελλάδα, η ιστορία του οποίου ξεκινάει από  τις αρχές της 
δεκαετίας του 60. Τότε µια παρέα κυριών της Πρέβεζας αποφάσισαν να µεταµφιεστούν και να βγουν 
στους δρόµους της πόλης. Αυτό επαναλήφθηκε και τις επόµενες χρονιές όπου όλο και περισσότερες 
γυναίκες (φίλες - γνωστές) συµµετείχαν σε αυτή την αποκριάτικη παρέλαση.  Το καρναβάλι αυτό 
διευρυµένο µε µεγάλη συµµετοχή αλλά καθαρά γυναικείο αποτελεί πια θεσµό τις µέρες µας και είναι 
γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Στο καρναβάλι γυναικών Πρέβεζας συµµετέχουν κάθε χρόνο πάνω από 
20 πληρώµατα και σύνολο 1.000 καρναβαλιστές. Το κόστος θα ανέρθει στα 1.500,00 ευρώ για 
ηχητική κάλυψη της παρέλασης, κατασκευή πανό και αγορά ζαχαρωτών.   
Β. Παρέλαση καρναβαλικού κοµιτάτου  
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Θα γίνει το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012 στην Πρέβεζα. Σχετικά σύγχρονος θεσµός αξίζει όµως 
να υποστηριχθεί γιατί εµφανίζει δυναµικές προοπτικές εξέλιξης και µαζική συµµετοχή. Γίνεται στην 
πόλη της Πρέβεζας και στα χρόνια παρουσίας του καρναβαλικού κοµιτάτου οι διοργανωτές του 
κατάφεραν να  πραγµατοποιήσουν αποκριάτικες εκδηλώσεις µε πολυµελή πληρώµατα. Το 
αποκορύφωµα είναι η µεγάλη παρέλαση το τελευταίο Σάββατο της Αποκριάς. Οι συγκεκριµένες 
εκδηλώσεις έχουν ευρύτατη απήχηση αφού κατεβάζουν στους δρόµους είτε ως πληρώµατα των 
γκρουπ είτε ως θεατές σχεδόν όλους τους πολίτες της Πρέβεζας.  Το κόστος θα ανέρθει στα 
1.500,00 ευρώ για ηχητική κάλυψη της παρέλασης. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 3.000,00 
ευρώ και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας οικονοµικό έτος 2012 ΕΦ 071 ΚΑΕ 
9779.». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, 
επί του θέµατος, κατέθεσαν τη θέση της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ» όπως 
εκφράσθηκε στη σχετική, αριθµ. 8/13-02-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, 
η οποία έχει ως εξής: «… η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ» ψήφισε θετικά, υπό την 
προϋπόθεση ότι η Περιφερειακή Αρχή θα φέρει στο άµεσα επόµενο χρονικό διάστηµα, 
ολοκληρωµένο πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων, στο οποίο θα περιλαµβάνονται και τα κριτήρια 
αξιολόγησης, ιεράρχησης κ.λ.π.». Ιδιαιτέρα ο κ. Μιχαήλ Κασσής, ζήτησε να περιληφθεί η θέση που 
εξέφρασε στην ως άνω, αριθµ. 8/13-02-2012 απόφαση του Π.Σ. Ηπείρου, η οποία έχει ως εξής: 
«Ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Κασσής, ψήφισε θετικά µε επιφυλάξεις». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/180/20-02-2012) 

Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, των κάτωθι πολιτιστικών 
αποκριάτικων εκδηλώσεων ευρείας απήχησης, ως εξής:  

Α. Καρναβάλι Γυναικών Πρέβεζας, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 23 Φεβρουαρίου 2012 
στην πόλη της Πρέβεζας. Πρόκειται για το πρώτο καρναβάλι γυναικών σε όλη την Ελλάδα, η ιστορία 
του οποίου ξεκινάει από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Τότε µια παρέα κυριών της Πρέβεζας 
αποφάσισαν να µεταµφιεστούν και να βγουν στους δρόµους της πόλης. Αυτό επαναλήφθηκε και τις 
επόµενες χρονιές όπου όλο και περισσότερες γυναίκες (φίλες - γνωστές) συµµετείχαν σε αυτή την 
αποκριάτικη παρέλαση.  Το καρναβάλι αυτό διευρυµένο µε µεγάλη συµµετοχή αλλά καθαρά γυναικείο 
αποτελεί πια θεσµό τις µέρες µας και είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Στο καρναβάλι γυναικών 
Πρέβεζας συµµετέχουν κάθε χρόνο πάνω από 20 πληρώµατα και σύνολο 1.000 καρναβαλιστές. 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.500,00 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2012 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779), για την κάλυψη των δαπανών διοργάνωσης της 
εκδήλωσης, ήτοι για ηχητική κάλυψη της παρέλασης, κατασκευή πανό και αγορά ζαχαρωτών. 

Β. Παρέλαση καρναβαλικού κοµιτάτου, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 
2012 στην Πρέβεζα και είναι σχετικά σύγχρονος θεσµός αξίζει όµως να υποστηριχθεί γιατί εµφανίζει 
δυναµικές προοπτικές εξέλιξης και µαζική συµµετοχή. Γίνεται στην πόλη της Πρέβεζας και στα χρόνια 
παρουσίας του καρναβαλικού κοµιτάτου οι διοργανωτές του κατάφεραν να  πραγµατοποιήσουν 
αποκριάτικες εκδηλώσεις µε πολυµελή πληρώµατα. Το αποκορύφωµα είναι η µεγάλη παρέλαση το 
τελευταίο Σάββατο της Αποκριάς. Οι συγκεκριµένες εκδηλώσεις έχουν ευρύτατη απήχηση αφού 
κατεβάζουν στους δρόµους είτε ως πληρώµατα των γκρουπ είτε ως θεατές σχεδόν όλους τους 
πολίτες της Πρέβεζας. 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.500,00 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2012 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779), για την κάλυψη των δαπανών διοργάνωσης της 
εκδήλωσης, ήτοι για ηχητική κάλυψη της παρέλασης. 
..........................................................................................................................................................  
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. 6/2012 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 είκοσι (20) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
15625/707/17-02-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας 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 Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 13385/70/16-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
15192/699/16-02-2012 στον φάκελο 3/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την 
έγκριση συνδιοργάνωσης των κάτωθι εκδηλώσεων:  
«1). Τη συνδιοργάνωση µε τον Σύλλογο Εθελοντών Αιµοδοτών Ν. Άρτας του 5ου Πανελληνίου 
Συνεδρίου Νέων Εθελοντών Αιµοδοτών στην Άρτα στις 17-18 Μαρτίου 2012. 
Η Π.Ε. Άρτας στα πλαίσια της πολιτιστικής και κοινωνικής της δράσης θεωρεί άκρως σηµαντικό 
το γεγονός καθώς πλήθος συνέδρων απ’ όλη την Ελλάδα θα παρακολουθήσουν τις εργασίες 
του Συνεδρίου, θα φιλοξενηθούν και θα περιηγηθούν στα αξιοθέατα της πόλης µας.  
Παρακαλούµε να εγκρίνετε πίστωση ποσού πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) µε το ΦΠΑ που 
αφορά µέρος της δαπάνης για την εκτύπωση έντυπου υλικού για τις ανάγκες του Συνεδρίου. Οι 
υπόλοιπες δαπάνες διεξαγωγής της εκδήλωσης θα βαρύνουν τους λοιπούς συνδιοργανωτές. 
Η πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου Φορέας 072 ΚΑΕ 0845 
«∆ηµόσιες σχέσεις». 
2). Τη συνδιοργάνωση µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άρτας «Ο Μακρυγιάννης» εκδήλωσης στα 
πλαίσια του εορτασµού της Πολιούχου της Άρτας Αγίας Θεοδώρας στις 10 Μαρτίου 2012. 
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Η Π.Ε. Άρτας στα πλαίσια της πολιτιστικής της δράσης θεωρεί ότι η τίµηση της Πολιούχου της 
πόλης µας µε τη συµµετοχή µεγάλου αριθµού µελών Πολιτιστικών Συλλόγων από άλλες 
περιοχές της πατρίδας µας, προσδίδει κύρος στις εκδηλώσεις και συµβάλλει συγχρόνως στην 
τουριστική προβολή της ευρύτερης περιοχής.  
Παρακαλούµε να εγκρίνετε πίστωση ποσού πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) µε το ΦΠΑ που 
αφορά µέρος της δαπάνης για την παράθεση δείπνου προς τους επίσηµους προσκεκληµένους. 
Οι υπόλοιπες δαπάνες διεξαγωγής της εκδήλωσης θα βαρύνουν τους λοιπούς 
συνδιοργανωτές. 
Η πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου Φορέας 072 ΚΑΕ 0845 
«∆ηµόσιες σχέσεις». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/181/20-02-2012) 

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, των κάτωθι εκδηλώσεων 
ευρείας απήχησης, ως εξής:  

Α. του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νέων Εθελοντών Αιµοδοτών, σε συνεργασία µε τον Σύλλογο 
Εθελοντών Αιµοδοτών Ν. Άρτας, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στην Άρτα στις 17-18 Μαρτίου 
2012. 

Η Π.Ε. Άρτας στα πλαίσια της πολιτιστικής και κοινωνικής της δράσης θεωρεί άκρως σηµαντικό 
το γεγονός, καθώς πλήθος συνέδρων απ’ όλη την Ελλάδα θα παρακολουθήσουν τις εργασίες 
του Συνεδρίου, θα φιλοξενηθούν και θα περιηγηθούν στα αξιοθέατα της πόλης. 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 500,00 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας), έτους 2012 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845 «∆ηµόσιες σχέσεις»), για 
την κάλυψη µέρους των δαπανών για τις ανάγκες διοργάνωσης του Συνεδρίου, ήτοι για την 
εκτύπωση έντυπου υλικού, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες διεξαγωγής της εκδήλωσης θα βαρύνουν 
τους λοιπούς συνδιοργανωτές. 

Β. εκδήλωσης στα πλαίσια του εορτασµού της Πολιούχου της Άρτας Αγίας Θεοδώρας, σε 
συνεργασία µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άρτας «Ο Μακρυγιάννης», η οποία θα πραγµατοποιηθεί 
στις 10 Μαρτίου 2012. 

Η Π.Ε. Άρτας στα πλαίσια της πολιτιστικής της δράσης θεωρεί ότι η τίµηση της Πολιούχου της 
πόλης µας µε τη συµµετοχή µεγάλου αριθµού µελών Πολιτιστικών Συλλόγων από άλλες περιοχές 
της πατρίδας µας, προσδίδει κύρος στις εκδηλώσεις και συµβάλλει συγχρόνως στην τουριστική 
προβολή της ευρύτερης περιοχής.  

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 500,00 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας), έτους 2012 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845 «∆ηµόσιες σχέσεις»), για 
την κάλυψη µέρους της δαπάνης για την παράθεση δείπνου προς τους επίσηµους 
προσκεκληµένους, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες διεξαγωγής της εκδήλωσης θα βαρύνουν τους 
λοιπούς συνδιοργανωτές. 
....................................................................................................................................................  
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. 6/2012 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 είκοσι (20) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 15625/707/17-02-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση µετακίνησης του Άγγελου Μανώλη, Προϊσταµένου του Τµήµατος Κτηνιατρικής  
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, για τη συµµετοχή του 
στο σεµινάριο του ΕΦΕΤ µε θέµα «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ 
(HACCP Ayditing) που θα πραγµατοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, 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 της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1137/09-02-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 14002/645/14-02-2012 στον φάκελο 3/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του υπαλλήλου της Υπηρεσίας Άγγελου 
Μανώλη, για τη συµµετοχή του στο σεµινάριο του ΕΦΕΤ µε θέµα «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ (HACCP Ayditing) που θα πραγµατοποιηθεί στην 
Θεσσαλονίκη,  από 20-02-2012 έως 24-02-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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 εισήγησης της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση 
πραγµατοποιήθηκε στις 13-02-2012. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/182/20-02-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Μανώλη Άγγελου, Προϊστάµενου του Τµήµατος Κτηνιατρικής  
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, για τη συµµετοχή του στο 
σεµινάριο του ΕΦΕΤ µε θέµα «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ (HACCP 
Ayditing) που θα πραγµατοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, από 20-02-2012 έως 24-02-2012, 
(ηµεροµηνία αναχώρησης 19-02-2012 και ηµεροµηνία επιστροφής 24-02-2012) καθώς και 
τη δαπάνη συνολικού ποσού € 400,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του 
ανωτέρω υπαλλήλου  η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), ΕΦ 292 ΚΑΕ 0711.  
....................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4ΠΠ7Λ9-2ΩΡ



 - 34 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 6/2012 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 είκοσι (20) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 15625/707/17-02-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση µετακίνησης του Σωτηρίου Καραβασίλη, υπαλλήλου του Τµήµατος Εµπορίου 
& Τουρισµού της Π.Ε. Άρτας, για τη συµµετοχή του στο σεµινάριο του ΕΦΕΤ µε θέµα 
«Νοµοθετικές απαιτήσεις άσκησης επίσηµου ελέγχου – προανακριτική διαδικασία», 
που θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα, από 29-02-2012 έως 03-03-2012 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 Εµπορίου και Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 306/16-02-2012 
έγγραφα, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 15190/698/16-02-2012 στον φάκελο 3/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του υπαλλήλου της 
Υπηρεσίας Σωτηρίου Καραβασίλη, για τη συµµετοχή του στο σεµινάριο του ΕΦΕΤ µε 
θέµα «Νοµοθετικές απαιτήσεις άσκησης επίσηµου ελέγχου – προανακριτική διαδικασία» 
που θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα,  από 29-02-2012 έως 02-03-2012 και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/183/20-02-2012) 
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Εγκρίνει τη µετακίνηση του Σωτηρίου Καραβασίλη, υπαλλήλου του Τµήµατος Εµπορίου και 
Τουρισµού της Π.Ε. Άρτας, για τη συµµετοχή του στο σεµινάριο του ΕΦΕΤ µε θέµα 
«Νοµοθετικές απαιτήσεις άσκησης επίσηµου ελέγχου – προανακριτική διαδικασία» που θα 
πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα, από 29-02-2012 έως 02-03-2012 καθώς και τη δαπάνη 
συνολικού ποσού € 162,40 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του ανωτέρω 
υπαλλήλου  η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), ΕΦ 072 ΚΑΕ 0711.  
....................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. 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. 6/2012 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 είκοσι (20) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 15625/707/17-02-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση του αριθµ. Ι/13-02-2012 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του 
επαναληπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών 
πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρµανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη) έτους 
2012 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 29/861/27-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρµανσης, 
πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη) και λιπαντικών έτους 2012 για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. 
Άρτας έτους 2012 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1512 για πετρέλαιο θέρµανσης, και ΕΦ 071, ΚΑΕ 9825 & 
ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511 για πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη και λιπαντικά) και Β) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισµού µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, 
όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
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Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 3214/20-10-2011 
εισήγηση της Υπηρεσίας.  

7. Την αριθµ. 37/1150/23-12-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το αριθµ. 1/13-12-2011 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανωτέρω 
διαγωνισµού και εγκρίθηκε η  επαναπροκήρυξη του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε 
σφραγισµένες προσφορές ως προς τα πετρελαιοειδή, διότι απέβη άγονος, δεδοµένου ότι 
δεν προσήλθε κανείς για επίδοση προσφοράς. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 344/17-02-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 15487/704/17-02-2012 στον φάκελο 3/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει συνηµµένα το Πρακτικό I/13-02-2012 
διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισµού, για την ανάδειξη προµηθευτών 
πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρµανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη) έτους 2012, 
για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας.  

Στο ως άνω, I/13-02-2012 Πρακτικό αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 
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9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

 
Αποφασίζει οµόφωνα 

(απόφαση 6/184/13-02-2012) 

− Εγκρίνει το αριθµ. 1/13-02-2012 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων του επαναληπτικού ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
προµηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρµανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη 
αµόλυβδη) έτους 2012 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, σύµφωνα µε το 
οποίο, όπως αναλυτικά σ’ αυτό αναφέρεται (ανωτέρω υπό στ. 8) η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού εισηγείται την ολοκλήρωση του διαγωνισµού µε τη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Π.∆. 118/2007, δεδοµένου ότι ο 
επαναληπτικός διαγωνισµός απέβη άγονος, επειδή δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος 
για επίδοση προσφοράς. 

− Εγκρίνει, µε µέριµνα του  την Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
της Π.Ε. Άρτας, τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Π.∆. 
118/2007, για την ολοκλήρωση του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
προµηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρµανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη 
αµόλυβδη) έτους 2012 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας. 

Η διαπραγµάτευση θα γίνει χωρίς τροποποίηση των ουσιωδών όρων της διακήρυξης, µε 
πρόσκληση που θα κοινοποιηθεί στο Σωµατείο Πρατηριούχων Καυσίµων και στο 
Επιµελητήριο Άρτας, περίληψη της οποίας θα δηµοσιευθεί σε µία τοπική εφηµερίδα, 
προκειµένου να τηρηθεί η υποχρέωση της διαφάνειας και της αρχής της ίσης µεταχείρισης 
και οι προσφορές θα κατατεθούν ενός πέντε (5) ηµερών από την έκδοση της πρόσκλησης, 
λόγω του επείγοντος, δεδοµένου ότι η παράταση της ισχύος των προηγούµενων 
συµβάσεων µε τους προµηθευτές πετρελαιοειδών, λήγει την 29-02-2012. 

....................................................................................................................................................  
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. 6/2012 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 είκοσι (20) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 15625/707/17-02-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 344/17-02-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 15487/704/17-02-2012 στον φάκελο 3/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των δαπανών προµήθειας 
ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανηµάτων & Οχηµάτων της 
Π.Ε. Άρτας, µε επισυναπτόµενα τα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας 
Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε 
όχηµα.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 6/185/13-02-2012) 
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Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – 
επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 071, ΚΑΕ 
9829 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας): 

 

α/α 
Αριθ. Κυκλ. 

ΜΕ-Οχήµατος 
Είδος  

ΜΕ-Οχήµατος 
Εργασία - Ανταλλακτικά 

∆απάνη 
συµπερ. ΦΠΑ 

1 ΜΕ 92817 ΙΧ Φορτωτής Φίλτρα λαδιού, πετρελαίου 150,00 

2 ΜΕ 92817 ΙΧ Φορτωτής Τοποθέτηση αλυσίδων (x2) 380,00 

3 ΜΕ 92817 ΙΧ Φορτωτής Λάµα κάδου & ακρολέπιδα 1.650,00 

4 ΜΕ 103811 ΙΧ Εκσκ.-Φορτ. Service 2.500h 400,00 

5 ΜΕ 103811 ΙΧ Εκσκ.-Φορτ. Πίσω φώτα στοπ, υαλοκαθαριστήρας 100,00 

6 ΜΕ 103811 ΙΧ Εκσκ.-Φορτ. Τοποθέτηση αλυσίδων 200,00 

7 ΜΕ 5274 ΚΥ Ισοπεδωτής 
Μαρκούτσια, φίλτρα, αµορτισέρ καπό, 
επισκευή υδραυλικών µπουκαλών 

1.100,00 

8 ΜΕ 5274 ΚΥ Ισοπεδωτής Τοποθέτηση αλυσίδων 200,00 

9 ΜΕ 5275 ΚΥ Προωθητήρας 
Μαρκούτσια, φίλτρα, επισκευή 
υδραυλικών µπουκαλών 

400,00 

10 ΜΕ 5276 ΚΥ Λιπαντής Επισκευή φρένων 100,00 

11 ΚΗΙ 7969 Φορτηγό Ελαστικά εµπρός (2) 13R22,5 1.500,00 

12 ΚΗΙ 7969 Φορτηγό Μπαταρίες (2), προβολάκι οροφής 750,00 

13 ΚΗΙ 7969 Φορτηγό Τοποθέτηση αλυσίδων 150,00 

14 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό 
Επισκευή βαλβίδας ανύψωσης 
µαχαιριού 

200,00 

15 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό 
Μπαταρία & επισκευή καλωδίων 
διασκορπιστή άλατος 

150,00 

16 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό 
Κατασκευή & τοποθέτηση βάσης για το 
διασκορπιστή άλατος στην καρότσα 

400,00 

17 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό Βαλβίδα ψυγείου, αντιψυκτικό 340,00 

18 ΚΗΙ 1565 Ηµιφορτηγό Ελαστικά (4) 205R16 500,00 

19 ΚΗΙ 1590 Ηµιφορτηγό 
Service 135.000km, φούσκες 
ηµιαξονίων, επισκευή φρένων 

450,00 

20 ΚΗΙ 1561 Επιβατικό Σετ αλυσίδες τροχών 150,00 

21 ΚΗΙ 1561 Επιβατικό Μοτέρ πλύσης παρµπρίζ 60,00 

22 ΚΗΙ 1570 Επιβατικό Σετ αλυσίδες τροχών 150,00 

23 ΚΗΙ 1570 Επιβατικό Εναλλάκτης συστήµατος θέρµανσης 350,00 

24 ΚΥ 7891 Επιβατικό Μπουζοκαλώδια, µπουζί 70,00 

25  Οχήµατα Εφεδρικά κλειδιά 400,00 

26 
ΜΕ 92817 ΙΧ 
ΜΕ 5274 ΚΥ 
KHI 1570 

Φορτωτής 
Ισοπεδωτής 
Επιβατικό 

Λάδι 15W-40 (20L), λάδι υδραυλικό 
68W (80L), λάδι 15W-40 (4L), 
αντιψυκτικό (40L), αντιπαγωτικό 
πετρελαίου (2 τεµ), αντιψυκτικό (4L) 

1.000,00 

   Σύνολο 11.300,00 

� 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 
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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. 

....................................................................................................................................................  
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. 6/2012 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 είκοσι (20) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 15625/707/17-02-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση των υφιστάµενων ασφαλιστηρίων συµβολαίων 
µηχανηµάτων  και οχηµάτων της Π.Ε. Άρτας.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 344/17-02-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 15487/704/17-02-2012 στον φάκελο 3/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 9.000,00 € µε 
Φ.Π.Α. σε βάρος του φορέα 072, ΚΑΕ 0899 για την ανανέωση των υφιστάµενων 
ασφαλιστηρίων συµβολαίων µηχανηµάτων και οχηµάτων της Π.Ε. Άρτας όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στο επισυναπτόµενο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/186/13-02-2012) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 9.000,00 για την ανανέωση των υφιστάµενων 
ασφαλιστηρίων συµβολαίων µηχανηµάτων και οχηµάτων της Π.Ε. Άρτας, όπως αναλυτικά 
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αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072, ΚΑΕ 0899 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας): 

α/α 
Αριθµός 

κυκλ. 
Είδος 

Λήξη  
ασφάλειας 

1 ΚΗΙ 7969 Φορτηγό 13/05/12 

2 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό 20/03/12 

3 ΚΥ 9086 Φορτηγό 27/03/12 

4 ΚΗΙ 1565 Ηµιφορτηγό 09/03/12 

5 ΚΗΙ 1590 Ηµιφορτηγό 09/03/12 

6 ΚΥ 897 Ηµιφορτηγό 19/03/12 

7  ΚΗΥ 3685 Επιβατικό 09/03/12 

8 ΚΗΙ 1561 Επιβατικό 09/03/12 

9 ΚΗΙ 1570 Επιβατικό 09/03/12 

10 ΚΥ 7891 Επιβατικό 27/03/12 

11 ΚΗΙ 7970 Επιβατικό 09/03/12 

12 ΜΕ 92817 ΙΧ Φορτωτής 26/01/12 

13 ΜΕ 103811 ΙΧ Εκσκαφέας - Φορτωτής 07/05/12 

14 ΜΕ 5272 ΚΥ Ισοπεδωτής 08/04/12 

15 ΜΕ 5274 ΚΥ Ισοπεδωτής 08/04/12 

16 ΜΕ 5276 ΚΥ Λιπαντής 08/04/12 

17 ΜΕ 5162 ΚΥ Καλαθοφόρο 16/03/12 

....................................................................................................................................................  
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. 6/2012 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 είκοσι (20) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 15625/707/17-02-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

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 Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 344/17-02-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 15487/704/17-02-2012 στον φάκελο 3/2012 
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 6/187/13-02-2012) 

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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....................................................................................................................................................  
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 
 

ΦΟΡΕΑΣ/ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟ 

∆ΑΠΑΝΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

072.0869(01) 

Αµοιβές για 
συντήρηση 
&επισκευή λοιπού 
εξοπλισµού 

36,9 
∆απάνη για επισκευή φωτοαντιγραφικού 
µηχανήµατος της ∆/νσης Α/θµιας Εκπ/σης 
Ν.Άρτας .(Περ.Οδό) 

072.1723(01) 
Προµήθεια Η/Υ 
λοιπού συναφούς 
εξοπλισµού 

156,21 
∆απάνη για προµήθεια ανταλλακτικών 
φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος της ∆/νσης 
Α/θµιας Εκπ/σης Ν.Άρτας .(Περ.Οδό) 

072.0861(01) 

Αµοιβές για 
συντήρηση 
&επισκευή µεταφ. 
µέσων. ξηράς γενικά 

230,00 
∆απάνη για service του ΚΗΙ 7985 
αυτοκινήτου του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας. 

072.0851 (01) 

Αµοιβές για 
συντήρηση 
&επισκευή λοιπού 
µον. εγκαταστ. 

220,00 
∆απάνη για συντήρηση κλιµατιστικών της 
∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης Ν. Άρτας 
(Περ.Οδό) 

072.1711(01) Προµήθεια επίπλων 1.722,00 

∆απάνη µε Φ.Π.Α. για την προµήθεια  
επίπλων γραφείου από τον Ιωάννη Σιαπάτη  
που υπέβαλλε την χαµηλότερη µεταξύ 
τριών προσφορών  και αφορά τον 
εξοπλισµό των γραφείων του Τµ. 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Π.Ε. 
Άρτας.   

072.1699 Λοιπές Προµήθειες 300,00 
∆απάνη για προµήθεια σφραγίδων για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.  

ΣΥΝΟΛΟ 2.665,11  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 6/2012 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 είκοσι (20) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 15625/707/17-02-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας 
Ηπείρου ενώπιον του Τριµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιµο της 08-03-
2012 σχετικά µε την από 20-06-2006 αγωγή αποζηµίωσης του ∆ηµητρίου Λαγού κατά 
του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., της Περιφέρειας Ηπείρου, της Ν.Α. Άρτας και της Ν.Α. Ιωαννίνων. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 523/16-02-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 15394/701/17-02-2012 στον φάκελο 3/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Στον επαρχιακό δρόµο µεταξύ  Αγνάντων και 
Κτιστάδων το έτος 2004 συνέβη ένα τροχαίο ατύχηµα µε την εκτροπή ενός αυτοκινήτου 
της οδού και την πτώση αυτού σε παρακείµενο χείµαρρο. Για το συµβάν αυτό 
κατηγορήθηκε η ∆/νση Τεχνικών Έργων (τότε ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) και 
συγκεκριµένα ο ∆ιευθυντής κ. Παναγιώτης Παπανικολάου, ο οποίος στο Εφετείο 
Ιωαννίνων δικάστηκε µε αναστολή για πρόκληση σωµατικής βλάβης του οδηγού από 
αµέλεια. Ο αντίδικος κατέθεσε αγωγή ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών η οποία στρέφεται και κατά της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία συζητείται στις 8-
3-2012 σύµφωνα µε την κλήση που µας κοινοποιήθηκε µε το αρ.πρωτ.70711/7129/6-12-
2011 έγγραφο της Γεν. ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγ/σµού Περιβάλλοντος και Υποδοµών 
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της Περιφέρειας Ηπείρου. Προς αντίκρουση της συζητούµενης αγωγής και υπεράσπισης 
των συµφερόντων της Περιφέρειας ως καθολικού διαδόχου της Ν.Α. Άρτας πρέπει να 
οριστεί δικηγόρος για να παραστεί και στη συζήτηση ενώπιον του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου. Σας γνωρίζουµε επίσης ότι η ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας έχει 
εκφράσει τις απόψεις επί της αγωγής µε το αρ. πρωτ. 4603/28-12-2011 έγγραφο της 
προς την Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε 
την ανάθεση στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο Αθηνών, της δικαστικής 
εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου 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. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/188/20-02-2012) 

Αναθέτει στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ∆ΣΑ) 
οδός Σκουφά αρ. 60, τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του 
Τριµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιµο της 08-03-2012 και σε κάθε µετ’ 
αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση της από 20-06-2006 αγωγής αποζηµίωσης (αριθµ. 
καταθ. 25403/2006) του ∆ηµητρίου Λαγού κατά του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., της Περιφέρειας 
Ηπείρου, της Ν.Α. Άρτας και της Ν.Α. Ιωαννίνων, ώστε να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα 
και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση 
της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σηµειώνεται ότι οι αµοιβές του δικηγόρου στις περιπτώσεις ορισµού δικαστικού 
εκπροσώπου της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει του άρθρου 176 παρ.1 εδ’ η του 
Ν.3852/2010, ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Περί ∆ικηγόρων, όπως ισχύουν 
κάθε φορά, µε βάση πίνακα αµοιβών, που ελέγχεται ως προς το κανονικό των αµοιβών και 
θεωρείται από τον Πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου της  έδρας της Περιφέρειας. 

....................................................................................................................................................  
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. 6/2012 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 είκοσι (20) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 15625/707/17-02-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. Πρωτ. 15678/585/17-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο, µε το αριθµ. πρωτ. 
15708/709/17-02-2012 στον φάκελο 3/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την 
έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως αναφέρονται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/189/20-02-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2012 (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), 
ήτοι:  
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1. ∆απάνη ποσού 687,57 µε ΦΠΑ, που αφορά στην προµήθεια των κάτωθι εκτυπωµένων 
βιβλίων: ογδόντα (80) µητρώα βοοειδών, δέκα (10) υγειονοµικά πιστοποιητικά, δέκα (10) 
δελτία – εξετάσεις βοοειδών, δέκα (10) δελτία ορολογικών εξετάσεων βρουκέλλωσης 
βοοειδών και είκοσι (20) δήλωση-αίτηση για έγκριση ενωτίων βοοειδών, για τις ανάγκες 
του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (Πρόγραµµα ΟΣ∆Ε φορέας 292 ΚΑΕ 53221).   

2. ∆απάνη ποσού 2.000,00 µε ΦΠΑ, που αφορά στην προµήθεια ειδών καθαριότητας και 
υγιεινής, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας  (φορέας 072 ΚΑΕ 1231). 

3. ∆απάνη ποσού 147,60 € µε ΦΠΑ, που αφορά στην προµήθεια εκτυπωµένων βιβλίων 
διαπιστωτικών και καταλογιστικών  πράξεων  για τα Μ.Κ.Ε.Ο. της ∆/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας (φορέας 072 ΚΑΕ 0843). 

....................................................................................................................................................  
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. 6/2012 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 είκοσι (20) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 15625/707/17-02-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση δαπάνης πολιτιστικής εκδήλωσης 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. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
15683/586/17-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 15709/710/17-02-2012 στον 
φάκελο 3/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 1.800,00 
€ µε ΦΠΑ, που αφορά στο κόστος για την ηχητική κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
που διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας σε συνεργασία µε το ∆ήµο 
Φιλιατών, στα πλαίσια της πολιτιστικής ανάπτυξης και τουριστικής προβολής της 
περιοχής, Γιορτή Καρναβαλιού και Κούλουµα στην πόλη των Φιλιατών, αναβιώνοντας 
ήθη και έθιµα από τη παράδοση. Οι εκδηλώσεις αυτές συγκεντρώνουν κάθε χρόνο 
πλήθος κόσµου καθότι το καρναβάλι στη πόλη των Φιλιατών έχει µεγάλη παράδοση. 
Συνηµµένα υποβάλλεται το αριθµ. πρωτ. 211/16-02-2012 σχετικό έγγραφο του Τµήµατος 
Εµπορίου και Τουρισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/190/20-02-2012) 

Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, σε συνεργασία µε το 
∆ήµο Φιλιατών, στα πλαίσια της πολιτιστικής ανάπτυξης και τουριστικής προβολής της 
περιοχής, Γιορτής Καρναβαλιού και Κούλουµα στην πόλη των Φιλιατών, αναβιώνοντας ήθη 
και έθιµα από τη παράδοση, εκδηλώσεις που συγκεντρώνουν κάθε χρόνο πλήθος κόσµου 
καθότι το καρναβάλι στη πόλη των Φιλιατών έχει µεγάλη παράδοση. 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.800,00 µε ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) 
Φορέας 071 ΚΑΕ 9779010 που αφορά στο κόστος για την ηχητική κάλυψη των ανωτέρω 
πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
....................................................................................................................................................  
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. 6/2012 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 είκοσι (20) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 15625/707/17-02-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση µετακίνησης του Γεωργίου Μιχαηλίδη, υπαλλήλου του Τµήµατος Εποικισµού 
Αναδασµού της ∆/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συµµετοχή του 
στο σεµινάριο µε θέµα «ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης στη Θεσσαλονίκη, 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 Εποικισµού Αναδασµού της ∆/νσης Πολιτικής Γης της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
15611/626/17-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 15673/708/17-02-2012 στον 
φάκελο 3/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του 
υπαλλήλου της Υπηρεσίας, Γεωργίου Μιχαηλίδη, για τη συµµετοχή του στο σεµινάριο µε 
θέµα «ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης στη Θεσσαλονίκη, από 20-02-2012 έως 24-02-2012 και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 15611/626/17-02-2012 
εισήγησης του Τµήµατος Εποικισµού Αναδασµού της ∆/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας 
Ηπείρου, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 13-02-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/191/20-02-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Γεωργίου Μιχαηλίδη, υπαλλήλου του Τµήµατος Εποικισµού 
Αναδασµού της ∆/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συµµετοχή του στο 
σεµινάριο µε θέµα «ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
στη Θεσσαλονίκη, από 20-02-2012 έως 24-02-2012, καθώς και τη δαπάνη συνολικού 
ποσού € 78,30 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου 
(ηµεροµηνία αναχώρησης 20-02-2012 και επιστροφής την 25-02-2012), η οποία θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων), ΕΦ 072 ΚΑΕ 0711. 
....................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. 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. 6/2012 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 είκοσι (20) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 15625/707/17-02-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση µετακίνησης της Ευθυµίας Κουτσούκου, Προϊσταµένης της ∆/νσης Πολιτικής 
Γης της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συµµετοχή της στο επιµορφωτικό σεµινάριο µε 
τίτλο «Εσωτερικός Έλεγχος» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
στην Αθήνα, 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 Εποικισµού Αναδασµού της ∆/νσης Πολιτικής Γης της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
15712/642/17-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 15714/711/17-02-2012 στον 
φάκελο 3/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης της 
Ευθυµίας Κουτσούκου Προϊσταµένης της ∆/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
για τη συµµετοχή της στο επιµορφωτικό σεµινάριο µε τίτλο «Εσωτερικός Έλεγχος» που 
διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στην Αθήνα, από 20-02-2012 έως 24-
02-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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. 15712/642/17-02-2012 
εισήγησης του Τµήµατος Εποικισµού Αναδασµού της ∆/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας 
Ηπείρου, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 13-02-2012. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/192/20-02-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση της Ευθυµίας Κουτσούκου Προϊσταµένης της ∆/νσης Πολιτικής Γης 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συµµετοχή της επιµορφωτικό σεµινάριο µε τίτλο 
«Εσωτερικός Έλεγχος» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, στην 
Αθήνα, από 20-02-2012 έως 24-02-2012, καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 78,00 
για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης της ανωτέρω υπαλλήλου (ηµεροµηνία 
αναχώρησης 20-02-2012 και επιστροφής την 25-02-2012), η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), ΕΦ 072 
ΚΑΕ 0711. 
....................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4ΠΠ7Λ9-2ΩΡ



 - 56 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 6/2012 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 είκοσι (20) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 15625/707/17-02-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης προγράµµατος πρόληψης υγείας σε σχολεία της Π.Ε. Άρτας 
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 Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 15745/83/20-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
16048/716/20-02-2012 στον φάκελο 3/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την 
έγκριση συνδιοργάνωσης µε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (παράρτηµα Άρτας) 
προγράµµατος µε στόχο την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των µικρών µαθητών και των 
γονέων τους στο θέµα της πρόληψης και της προαγωγής υγείας. Η ΠΕ Άρτας στα πλαίσια 
της κοινωνικής της δράσης θεωρεί άκρως σηµαντική το εν λόγω πρόγραµµα καθώς αφορά 
τη νεολαία της περιοχής και ειδικότερα τα ασθενέστερα οικονοµικά µέλη της. Παρακαλούµε 
να εγκρίνετε πίστωση ποσού πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) µε το ΦΠΑ που αφορά µέρος 
της δαπάνης για την αγορά µικροϋλικών (οδοντιατρικά σετ µιας χρήσης, εκτύπωση 
καρτελών και ενηµερωτικού υλικού, µετακινήσεις επιτροπής κλπ). Οι υπόλοιπες δαπάνες 
διεξαγωγής του προγράµµατος θα βαρύνουν τους λοιπούς συνδιοργανωτές. Η πίστωση θα 
βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου Φορέας 072 ΚΑΕ 0845 «∆ηµόσιες 
σχέσεις».  
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
Αποφασίζει οµόφωνα 

(απόφαση 6/193/20-02-2012) 

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, σε συνεργασία µε τον 
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Παράρτηµα Άρτας), προγράµµατος µε στόχο την ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση των µικρών µαθητών και των γονέων τους στο θέµα της πρόληψης και της 
προαγωγής υγείας. Η Π.Ε. Άρτας στα πλαίσια της κοινωνικής της δράσης θεωρεί άκρως 
σηµαντική το εν λόγω πρόγραµµα καθώς αφορά τη νεολαία της περιοχής και ειδικότερα τα 
ασθενέστερα οικονοµικά µέλη της. 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 500,00 σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας), έτους 2012 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845 
«∆ηµόσιες σχέσεις»), που αφορά µέρος της δαπάνης για την αγορά µικροϋλικών 
(οδοντιατρικά σετ µιας χρήσης, εκτύπωση καρτελών και ενηµερωτικού υλικού, µετακινήσεις 
επιτροπής κλπ), ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες διεξαγωγής του προγράµµατος θα βαρύνουν τους 
λοιπούς συνδιοργανωτές. 
....................................................................................................................................................  
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. 6/2012 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 είκοσι (20) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 15625/707/17-02-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Εκβάθυνση και διαπλάτυνση της τάφρου διαχείµανσης από Άγιο Ονούφριο µέχρι 
Αίβαρο ιχθ. Λογαρού», 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. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 532/17-02-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 16046/715/20-02-2012 στον φάκελο 3/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι από το λογαριασµό 5% βελτιωτικά έργα ιχθυοτροφείων Νοµού 
Άρτας, που είναι κατατεθειµένος στο υποκατάστηµα της Α.Τ.Ε Άρτας εγκρίθηκε µε το 
αριθµ. Πρωτ. 10198/11.01.2012 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής τµήµα Αλιείας το ποσό των 30.000,00 € για το έργο: «Εκβάθυνση και 
διαπλάτυνση της τάφρου διαχείµανσης από Άγιο Ονούφριο µέχρι Αίβαρο ιχθ. Λογαρού». 
Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του έργου του 
θέµατος, προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και 
απρόβλεπτα) 24.390,24 € και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 30.000,00 €. 
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Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, 
Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
πρωτ. 4684/16-12-2011 απόφαση του ∆/ντή ΤΕ Άρτας, καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης 
Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει 
στη δηµοπράτησή του. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/194/20-02-2012) 

Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου που χρηµατοδοτείται από 
πιστώσεις του λογαριασµού 5% βελτιωτικά έργα ιχθυοτροφείων Νοµού Άρτας, µε τίτλο 
«Εκβάθυνση και διαπλάτυνση της τάφρου διαχείµανσης από Άγιο Ονούφριο µέχρι Αίβαρο 
ιχθ. Λογαρού», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και 
απρόβλεπτα) € 24.390,24 και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ € 30.000,00 µε 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 532/17-02-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 4684/16-12-2011 απόφαση του ∆/ντή ΤΕ Άρτας. 
....................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. 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. 6/2012 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 είκοσι (20) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 15625/707/17-02-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην 
Αθήνα, από 21 έως 23-02-2012 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών 
δαπανών.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 16029/62/20-02-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 16148/718/20-02-2012 στον φάκελο 3/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη 
Πρέβεζας στην Αθήνα, προκειµένου να συναντηθεί µε τον Πρόεδρο του Ξ.Ε.Ε. 
(Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδας), καθώς και την έγκριση των αντίστοιχων δαπανών 
για τη µετακίνησή του. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/195/20-02-2012) 
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Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην 
Αθήνα, από 21 έως 23-02-2012, προκειµένου να συναντηθεί µε τον Πρόεδρο του Ξ.Ε.Ε. 
(Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδας), καθώς και την αντίστοιχη δαπάνη ποσού 400,00 € 
αντίστοιχα, για την κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας µετακίνησης (δαπάνες µετακίνησης, 
διαµονής, ηµερήσια και χιλιοµετρική αποζηµίωση κλπ), η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0716). 
....................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4ΠΠ7Λ9-2ΩΡ


