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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/19-04-2011

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του 
έτους 2011, Μ. Τρίτη και  ώρα 10.00, 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. Δηλαβέρης Αναστάσιος
5. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 5. Διβάρης Διονύσιος
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 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. οικ.  
23214/748/15-04-2011 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

Β. Τα μέλη: 

1. Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος

2. Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύμβουλος  

3. Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος

5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος

6. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύμβουλος

7. Κασσής Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύμβουλος

Απουσίαζε από τη συνεδρίαση, το μέλος αυτής κ. Κωτσαντής Κων/νος, ο οποίος, πριν την έναρξη της 
συνεδρίασης, ενημέρωσε τη Γραμματεία της Επιτροπής, ότι αδυνατεί να παραστεί, λόγω ασθενείας.

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. 23214/748/15-
04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης 
των  Περιφερειακών  Ενοτήτων  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  και  αναρτήθηκε  στην  ιστοσελίδα  αυτής 
(www.php.gov.gr).

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

1. Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από  06-04-2011 συνεδρίασης.

2. Έγκριση  δαπάνης  για  την  κάλυψη  των  εξόδων  μετακίνησης  των  υπαλλήλων  της  Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας &  Κτηνιατρικής  της  Π.Ε.  Θεσπρωτίας,  Χαραλάμπους Νούσια και  Ιωάννη 
Κίτσιου, στη Θεσσαλονίκη για την συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΦΕΤ.

3. Έγκριση  δαπάνης  για  την κάλυψη των εξόδων  μετακίνησης  του  υπαλλήλου  του  Τμήματος 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας  της Π.Ε. Θεσπρωτίας,  Σπύρου Οικονομίδη, στη Θεσσαλονίκη 
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για την συμμετοχή του σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης με  τίτλο: «Διαχείριση 
Βιομηχανικών Αποβλήτων».

4. Έγκριση  παράτασης  σύμβασης  μίσθωσης  κατά  δύο  (2)  έτη,  ακινήτου  ιδιοκτησίας  του 
Παπαβασιλείου Διονυσίου επί της οδού Κ. Κανάρη (Α’ Πολεοδομική Ενότητα Λαδοχωρίου) για τις  
ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

5. Έγκριση  του  Πρακτικού  ΙΙΙ  (έλεγχος  φακέλων  Οικονομικών  Προσφορών),  της  Επιτροπής 
Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Μελέτη 
Αποχέτευσης – Βιολογικού Καθαρισμού Πλαταριάς – Συβότων» και έγκριση ανάθεσης εκπόνησης 
της μελέτης.

6. Έγκριση  παράτασης  σύμβασης  μίσθωσης  του  ακινήτου  ιδιοκτησίας  Ανδρέα  Ζέρβα  και 
Αικατερίνης  Ζέρβα,  επί  της  οδού  Κ.  Αιτωλού  10  για  τη  στέγαση  της  Δ/νσης  Δημ.  Υγείας  & 
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

7. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας, με τίτλο «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση  δρόμου  Άρτας  –  Κομμένου  (1η επαρχιακή  οδός)  –  Υποτμήμα  Β’»,  αναδόχου 
ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ.

8. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 19ης Απριλίου ως ημέρας Φιλελληνισμού και Διεθνούς 
Αλληλεγγύης, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.

9. Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση σε δύο τοπικές εφημερίδες των Ιωαννίνων, περίληψης της 
υπ’   άριθμ.  ΣΟΧ 2/2011  ανακοίνωσης  για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, του 
Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.

10. Έγκριση δαπάνης για  τη  συμμετοχή  της Περιφέρειας Ηπείρου,  στην Πανελλήνια Γενική έκθεση 
«Πανηπειρωτική» που διοργανώνεται στα Ιωάννινα, το διάστημα 7-15/5/2011.

11. Έγκριση  μετακίνησης  και  των  εξόδων  εκτός  έδρας  μετακίνησης,  διαμονής  και  ημερήσιας 
αποζημίωσης για το έτος 2011, της Οδοντιάτρου Μαρίας Παππά, υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας 
Υγείας  &  Κοινωνικής  Μέριμνας  της  Π.Ε.  Ιωαννίνων,  προκειμένου  να  συμμετάσχει  στο  Διετές 
Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα Νοτίου  Ελλάδος,  στο  τμήμα Δημόσιας  Υγείας  της  Ε.Σ.Δ.Υ.,  που  θα 
διεξάγεται στην Αθήνα σε μηναία τετραήμερα (όπως αυτά θα οριστούν).

12. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιάς πρανούς 
τμήματος  της  οδού  Άσσου  -  Πολυστάφυλλου  της  8ης  Επαρχιακής  οδού  Ν.  Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.

13. Έγκριση λειτουργικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

14. Δικαστική  Εκπροσώπηση  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  ενώπιον  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας 
σχετικά με την από 14-07-2008 έφεση του Beraj Eqerem του Hakim, κατά 1)της υπ’ αριθμ. 28/2008 
αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (Τμήμα Α’ Τριμελές), 2) της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
1699/2005  αποφάσεως  του  Νομάρχη  Ιωαννίνων  και  πάσης  άλλης  συναφούς  πράξεως  ή 
παραλείψεως της Διοικήσεως.

15. Μεταφορά μαθητών  Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων  (Αντιμετώπιση  προβλήματος  που  δημιουργήθηκε  σε  δρομολόγιο  του  Υπεραστικού 
ΚΤΕΛ από Μελιγγούς  στο Γυμνάσιο – Λύκειο Πεδινής και αντίστροφα).

16. Κατακύρωση του διαγωνισμού με της διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για τη μεταφορά μαθητών 
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

17. Έγκριση  χορήγησης  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  των  εργασιών  του  έργου  της  Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας 36ης επαρχιακής οδού», αναδόχου Κων/νου Ντόκου ΕΔΕ, 
μέχρι την 30-06-2011.

18. Έγκριση  χορήγησης  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  των  εργασιών  του  έργου  της  Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποξήλωση γέφυρας Μπέλευ»,  αναδόχου Ιωάννη  Γραβάνη ΕΔΕ,  μέχρι  την 30-06-
2011.

19. Έγκριση  χορήγησης  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  των  εργασιών  του  έργου  της  Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση Εργασιών Πιστών Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών», αναδόχου εταιρείας 
«Π. Χαλούλος-Β. Βαγενά Ο.Ε.», μέχρι την 16-06-2011.
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20. Έγκριση  χορήγησης  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  των  εργασιών  του  έργου  της  Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση παιδικού σταθμού Παρακαλάμου», αναδόχου Τεχνικής Εταιρείας «Α.& 
Π. Λάμπρης Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2011. 

21. Έγκριση  χορήγησης  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  των  εργασιών  του  έργου  της  Π.Ε. 
Θεσπρωτίας  «Αναπαλαίωση  Δημ.  Σχολείου  Αυλοτόπου  για  χρήση  ως  Πολιτιστικού  Κέντρου», 
αναδόχου ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΚΕΓΚΑ ΕΔΕ, μέχρι την 31-08-2011.

22. Έγκριση  χορήγησης  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  των  εργασιών  του  έργου  της  Π.Ε. 
Θεσπρωτίας  «Αντιπλημμυρικές  εργασίες  στα  Δ.Δ  Σπαθαραίων  και  Μαζαρακιάς»,  αναδόχου 
εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-06-2011.

23. Έγκριση  χορήγησης  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  των  εργασιών  του  έργου  της  Π.Ε. 
Θεσπρωτίας  «Κατασκευή  περίφραξης  στο  γήπεδο  Μαζαρακιάς», αναδόχου  εταιρείας 
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 31-12-2011.

24. Έγκριση  χορήγησης  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  των  εργασιών  του  έργου  της  Π.Ε. 
Θεσπρωτίας  «Εργασίες  οδοποιίας  στο  οδικό  δίκτυο  Δ.Δ.  Λαδοχωρίου»,  αναδόχου  εταιρείας 
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-06-2011.

25. Έγκριση  χορήγησης  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  των  εργασιών  του  έργου  της  Π.Ε. 
Θεσπρωτίας  «Ασφαλτόστρωση  επαρχιακού  οδικού  δικτύου  Δ.Δ.  Ν.  Σελεύκειας»,  αναδόχου 
εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-06-2011.

26. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών αύλειου χώρου Β’ 
Ενιαίου Λυκείου Ηγουμενίτσας», αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο.Ε.».

27. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε.  του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  και  της 1ης Σ.Σ.  του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Κατασκευή  σχολικού  κτιρίου  Β/θμιας εκπαίδευσης  στην περιοχή  Λαδοχωρίου  στο χώρο  του 
3ου Γυμνασίου», αναδόχου εταιρείας «ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε.».

28. Έγκριση  ανάθεσης  δρομολογίου  μεταφοράς  μαθητή  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

29. Έγκριση της μελέτης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επισκευή Αντλιοστασίων ΤΟΕΒ Πεδιάδας 
Παραμυθιάς» προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, καθώς και της δημοπράτησής του βάσει της 
προβλεπόμενης από την ισχύουσα νομοθεσία πρόσκλησης, με διαγωνισμό μεταξύ περιορισμένου 
αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 3669/08. 

30. Συγκρότηση της  Επιτροπής Διαγωνισμού όλων των έργων αρμοδιότητας  της  Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, είτε αυτά συμπεριλαμβάνονται στα Προγράμματα της είτε όχι, για το 
έτος 2011. 

31. Αναπροσαρμογή μισθώματος του ακινήτου στο όποιο στεγάζεται το ΚΕΘΕΑ, στην οδό Κοραή 11, 
στα Ιωάννινα, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Βλαδίμηρου Λαζαρίδη, βάσει του αριθμ. πρωτ. 240/14-
1-2009 μισθωτηρίου με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων (ήδη Π.Ε. Ιωαννίνων).

32. Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Π. Νάση, επί της οδού Μελανίδη 4 
στα Ιωάννινα, για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

33. Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Χ. Κυριακόπουλου, επί της οδού 
Αθ.  Διάκου  αρ.6  στα  Ιωάννινα,  για  τις  ανάγκες στέγασης  των  Υπηρεσιών  της  Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων.

34. Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Ι. Μούλια, επί της οδού Πυρσινέλλα 
αρ.6  στα  Ιωάννινα,  για  τις  ανάγκες στέγασης  των  Υπηρεσιών  της  Περιφερειακής  Ενότητας 
Ιωαννίνων.

35. Έγκριση  δαπάνης  για  τη  δημοσίευση  σε  μία  (1)  εφημερίδα,  συνοπτικού  πίνακα  του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου.

36. Έγκριση δαπανών  για τον εορτασμό της 19ης Απριλίου ως ημέρας Φιλελληνισμού και  Διεθνούς 
Αλληλεγγύης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

37. Έγκριση δαπανών για την αγορά γλυκών, πασχαλινών αυγών κ.λ.π. για παραμεθόρια φυλάκια της 
8ης Μεραρχίας, ενόψει της επίσκεψης του Περιφερειάρχη Ηπείρου σε αυτά λόγω της εορτής του 
Πάσχα.
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38. Ματαίωση  του  ανοιχτού  μειοδοτικού  διαγωνισμού  προμήθειας  καυσίμων  και  λιπαντικών  της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ο οποίος κατέστη άγονος, βάσει των αριθμ. 1/05-04-2011 
και 2/07-04-2011 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειάς του  και έγκριση  απευθείας ανάθεσης για 
την  προμήθεια  καυσίμων  κίνησης  και  λιπαντικών,  για  τις  ανάγκες  των  Υπηρεσιών  της  Π.Ε. 
Θεσπρωτίας.

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

1. Έγκριση  της  μελέτης  του  έργου  «Αποκατάσταση  βλαβών 
Αντλιοστασίου Α0  Παντάνασσας  (ΤΟΕΒ Μπόϊδα – Μαυρής)» προϋπολογισμού  € 50.000,00  με 
ΦΠΑ και της διακήρυξης της δημοπρασίας του, με τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού βάσει των 
διατάξεων  του  άρθρου  29  του  Ν.  3669/08  ΚΔΕ,  με  μέριμνα  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

2. Δικαστική  Εκπροσώπηση  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  ενώπιον  του 
Συμβουλίου  της  Επικρατείας  σχετικά  με  την  από  24-12-2003  προσφυγή  της  Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, για την ακύρωση της αριθμ. 24354/24-11-2003 απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία παραπέμφθηκε στο ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 240/2008 
απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

3. Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Αποκατάσταση του οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας λόγω φυσικών καταστροφών», προϋπολογισμού € 
99.450,00 με ΦΠΑ, δεδομένου ότι η από 12-04-2011 δημοπρασία του απέβη άγονος, επειδή δεν 
προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς.

4. Ορισμός δικηγόρου για την υπεράσπιση του πρώην Δ/ντή Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Ν.Α. Άρτας, κατηγορουμένου για τροχαίο ατύχημα στη δίκη στο Εφετείο Ιωαννίνων.

5. Έγκριση  διενέργειας  πρόχειρου  διαγωνισμού  και  των  όρων  της 
διακήρυξής του, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2011 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας.

6. Έγκριση  διενέργειας  πρόχειρου  διαγωνισμού  και  των  όρων  της 
διακήρυξής του, για την προμήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών έτους 2011 για τις ανάγκες της 
Π.Ε. Άρτας.

7. Έγκριση  διενέργειας  πρόχειρου  διαγωνισμού  και  των  όρων  της 
διακήρυξής του, για την εκτέλεση του έργου καταπολέμησης κωνοποειδών, έτους 2011 στην Π.Ε. 
Άρτας.

8. Συγκρότηση  Επιτροπών  Διενέργειας  Διαγωνισμών,  Αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων και ενστάσεων των πρόχειρων διαγωνισμών της Π.Ε. Άρτας έτους 2011.

9. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

10. Έγκριση  καταβολής  αποδοχών  προσωπικού  STAGE σε  εκτέλεση  προσωρινής  διαταγής  του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για όσο χρονικό διάστημα προσφέρουν υπηρεσία στην Π.Ε. 
Άρτας.

11. Έγκριση  δαπάνης  για  την  κάλυψη  των  εξόδων  μετακίνησης  του  υπαλλήλου  του  Τμήματος 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας  της Π.Ε. Θεσπρωτίας,  Χρήστου Τσίνα, στη Θεσσαλονίκη  για 
την συμμετοχή του  σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης με  τίτλο «Διαχείριση 
Υδατικών Πόρων».

12. Έγκριση  δαπάνης  για  την  κάλυψη  των  εξόδων  μετακίνησης  του  υπαλλήλου  του  Τμήματος 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας  της Π.Ε. Θεσπρωτίας,  Σπύρου Οικονομίδη, στη Θεσσαλονίκη 
για την συμμετοχή του σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης με  τίτλο «Διαχείριση 
Υδατικών Πόρων».

13. Έγκριση διενέργειας  πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την εκτέλεση 
του Προγράμματος καταπολέμησης Κοινών Και Ανωφελών Κουνουπιών στην Π.Ε. Θεσπρωτίας για 
το έτος 2011.

14. Έγκριση αγοράς τριών αντιτύπων της συλλεκτικής έκδοσης «ΠΙΝΔΟΣ: Το Εθνικό Πάρκο».
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15. Έγκριση φιλοξενίας συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Επίσκεψης Εργασίας για τα αρχαία θέατρα της 
Ηπείρου και έγκριση σχετικών δαπανών.

16. Έγκριση  χορήγησης  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  των  εργασιών  του  έργου  της  Π.Ε. 
Ιωαννίνων  «Κατασκευή έργου στήριξης στο ανατολικό τμήμα του δρόμου προς προβλήτα φέρρυ 
μπωτ (περιοχή Ανάχωμα)», αναδόχου εταιρείας «Μιλτιάδης Κουμπής & Σία Ε.Ε.», μέχρι την 25-06-
2011. 

17. Έγκριση  χορήγησης  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  των  εργασιών  του  έργου  της  Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας στην 13α επαρχιακή οδό και προστασία κοίτης ρέματος στο 
Τ.Δ. Κοκκινόχωμα», αναδόχου Χρήστου Μποροδήμου, μέχρι την 30-06-2011.

18. Έγκριση  χορήγησης  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  των  εργασιών  του  έργου  της  Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βλάβης στην 42η επαρχιακή οδό προς Δόλιανη», αναδόχου Ευαγγέλου 
Γαλάνη, μέχρι την 30-06-2011.

19. Έγκριση  της  μελέτης  του  έργου  «Επισκευή  καταθλιπτικού  αγωγού  Α4  Ροδοτοπίου» 
προϋπολογισμού € 32.000,00 με ΦΠΑ και της διακήρυξης της δημοπρασίας του, με τη διενέργεια 
πρόχειρου διαγωνισμού βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 ΚΔΕ, με μέριμνα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

20. Έγκριση  της  μελέτης  του  έργου  «Αποκατάσταση  αρδευτικού  Λιθίνου» προϋπολογισμού  € 
30.000,00  με  ΦΠΑ  και  της  διακήρυξης  της  δημοπρασίας  του,  με  τη  διενέργεια  πρόχειρου 
διαγωνισμού βάσει  των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 ΚΔΕ, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

21. Έγκριση διενέργειας  πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την εκτέλεση 
του έργου «Πρόγραμμα καταπολέμησης Κουνουπιών έτους 2011» στην Π.Ε. Πρέβεζας.

22. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την εκτέλεση 
του έργου καταπολέμησης κωνοποειδών, έτους 2011, στην Π.Ε. Ιωαννίνων.

23. Έγκριση  χορήγησης  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  των  εργασιών  του  έργου  της  Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων και διαγραμμίσεις σε επικίνδυνα τμήματα του οδικού 
δικτύου», αναδόχου εταιρείας «Κ. Μαίδου & Σία Ο.Ε.», μέχρι την 19-05-2011.

24. Έγκριση δαπανών  για τον εορτασμό της 19ης Απριλίου ως ημέρας Φιλελληνισμού και  Διεθνούς 
Αλληλεγγύης, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και  
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούμενης, από 06-04-2011 συνεδριάσεως της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. 

                                   ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 2. Πλιάκος Μιχαήλ 

3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



ΑΔΑ: 4ΑΓΝ7Λ9-59

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 2  ο  
Έγκριση  δαπάνης  για  την  κάλυψη  των  εξόδων  μετακίνησης  των  υπαλλήλων  της 
Δ/νσης  Αγροτικής  Οικονομίας  &  Κτηνιατρικής  της  Π.Ε.  Θεσπρωτίας,  Χαραλάμπους 
Νούσια και Ιωάννη Κίτσιου, στη Θεσσαλονίκη για την συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα του ΕΦΕΤ.

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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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

6. Την  εισήγηση  της  Δ/νσης  Αγροτικής  οικονομίας  -  Κτηνιατρικής  της  Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. Πρωτ 
2894/07-04-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.  20821/658/07-04-2011 στον φάκελο 
3/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή 
των Γεωπόνων υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας – Κτηνιατρικής κ. Νούσια 
Χαράλαμπου και κ. Κίτσιου Ιωάννη, για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
του ΕΦΕΤ που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 13/4/2011 έως 15/4/2011.

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

(απόφαση 10/183/19-04-2011)
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Εγκρίνει πίστωση συνολικού ποσού € 520,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 291, ΚΑΕ 
0711 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), 
για  την  κάλυψη των δαπανών μετακίνησης των Νούσια Χαράλαμπου και  Κίτσιου Ιωάννη, 
Γεωπόνων, υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας – Κτηνιατρικής για τη συμμετοχή 
τους σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΦΕΤ  στη Θεσσαλονίκη.
.......................................................................…….......................................……..........…….....
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. 

                                   ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 2. Πλιάκος Μιχαήλ 

3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 3  ο  
Έγκριση  δαπάνης  για  την  κάλυψη  των  εξόδων  μετακίνησης  του  υπαλλήλου  του 
Τμήματος  Περιβάλλοντος  και  Υδροοικονομίας  της  Π.Ε.  Θεσπρωτίας,  Σπύρου 
Οικονομίδη, στη Θεσσαλονίκη για την συμμετοχή του σε επιμορφωτικό σεμινάριο του 
ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης με  τίτλο: «Διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων».

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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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

6. Την  εισήγηση  του  τμήματος  Περιβάλλοντος  και  Υδροοικονομίας  της  Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. Πρωτ 
20717/1102/07-04-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.  20823/659/07-04-2011 στον 
φάκελο 3/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την 
κάλυψη  εξόδων  μετακίνησης  του  κ.  Σπύρου  Οικονομίδη  για  την  συμμετοχή  του  σε 
επιμορφωτικό σεμινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης.

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

(απόφαση 10/184/19-04-2011)
Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού € 89,60 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072, ΚΑΕ 
0711 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), 
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για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης του κ. Σπύρου Οικονομίδη,  για τη συμμετοχή του 
σε  επιμορφωτικό  σεμινάριο  του  ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης  με  τίτλο  «Διαχείριση  Βιομηχανικών 
Αποβλήτων».

Το μέλος της Επιτροπής κ.κ.  Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, δήλωσαν ότι συναινούν 
στην έγκριση της δαπάνης, δεδομένου ότι είναι πάγια η θέση τους περί της αναγκαιότητας 
εκπαίδευσης του στελεχιακού δυναμικού της Περιφέρειας, με την παρατήρηση όμως ότι για 
μια φορά ακόμη, έρχονται για έγκριση δαπάνες πραγματοποιηθείσες, μια και το συγκεκριμένο 
σεμινάριο πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα, γεγονός που πρέπει να επισημανθεί σε 
όλες τις Υπηρεσίες και υπαλλήλους της Περιφέρειας, προς αποφυγή επανάληψης.
.......................................................................…….......................................……..........…….....
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. 

                                   ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 2. Πλιάκος Μιχαήλ 

3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

         7. Κασσής Μιχαήλ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και  στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις  
δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-
04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης  Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 4  ο  
Έγκριση  παράτασης  σύμβασης  μίσθωσης  κατά  δύο  (2)  έτη,  ακινήτου  ιδιοκτησίας  του 
Παπαβασιλείου Διονυσίου επί της οδού Κ. Κανάρη (Α’ Πολεοδομική Ενότητα Λαδοχωρίου) για 
τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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.Δ. 242/96 περί μισθώσεων, του Π.Δ. 34/95 περί εμπορικών μισθώσεων, 
του  Π.Δ.  118/2007  «Κανονισμός  Προμηθειών  του  Δημοσίου  (Κ.Π.Δ.)»,  τις  διατάξεις  του  Ν. 
2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 
και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 161/2000 (ΦΕΚ Α’ 145/23-06-2000) περί μεταβίβασης 
στις  Νομαρχιακές  Αυτοδιοικήσεις,  αρμοδιότητες  τοπικού  ενδιαφέροντος  που  αφορούν  στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρ. 94 του Ν. 
3852/2010 και του άρθρ. 10 του Ν. 3870/2010. 

6. Την  εισήγηση  του  Τμήματος  Προμηθειών  της  Δ/νσης  Διοικητικού  –  Οικονομικού  της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ.  
πρωτ.  19072/1275/01-04-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ.  πρωτ.  19516/601/04-04-2011 στον 
φάκελο  3/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.),  με  την οποία εισηγείται  την έγκριση  παράτασης σύμβασης 
μισθώματος κατά δύο (2) έτη,  ακινήτου ιδιοκτησίας του Παπαβασιλείου Διονυσίου επί της οδού Κ. 
Κανάρη (Α’ Πολεοδομική Ενότητα Λαδοχωρίου) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής  Ενότητας  Θεσπρωτίας,  επισημαίνοντας  την  αναγκαιότητα  της  παράτασης  της 
σύμβασης, η ισχύς της οποίας θα αρχίζει την 25η Απριλίου 2011 και θα λήγει την 24η Απριλίου 
2013 και το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των διακοσίων ενενήντα πέντε (295,00 €), δαπάνη 
η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (ΚΑΕ 072/0813).

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 10/185/19-04-2011)
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Εγκρίνει  την  παράταση  της  μίσθωσης  κατά  δύο  (2)  έτη,  του  ακινήτου  ιδιοκτησίας  Διονυσίου 
Παπαβασιλείου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κ. Κανάρη (Α’ Πολεοδομική Ενότητα Λαδοχωρίου), το 
οποίο  μισθώθηκε  από  τη  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  Θεσπρωτίας  βάσει  του  από  25-04-2008 
υπηρεσιακού  μισθωτηρίου,  επειδή  εξακολουθούν  να  υφίστανται  οι  ανάγκες  στέγασης  της  Δ/νσης 
Τεχνικών  Έργων  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Θεσπρωτίας, (ως  καθολικής  διαδόχου  της  Ν.Α. 
Θεσπρωτίας). 

Η παράταση θα ισχύσει  για  χρονικό διάστημα από 25-04-2011 έως 24-04-2013 με τους ίδιους όρους 
της αρχικής σύμβασης, και  το ποσό του μηνιαίου μισθώματος ανέρχεται  σε € 295,00 η δε δαπάνη  
βαρύνει  τον  προϋπολογισμό  της  Περιφέρειας  Ηπείρου,  Περιφερειακή  Ενότητα  Θεσπρωτίας (ΚΑΕ 
072/0813).

Τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, κατέθεσαν επί του θέματος τις εξής 
παρατηρήσεις: 

«Ως επισυναπτόμενα σχετικά, απαραίτητα για την πλήρη τεκμηρίωση του αιτήματος κατά τη συζήτηση  
του θέματος δεν υπάρχουν:  

• τα αναφερόμενα στην σύμβαση αρχικής μίσθωσης, η οποία σημειωτέον δεν αναφέρεται  
ότι είναι θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ
• τόσο στην αρχική σύμβαση μίσθωσης όσο και στο σχέδιο παράτασης δεν αναφέρονται,  
ως  οφείλονται,  στοιχεία  του  ακινήτου,  (όπως  η  ακριβής  θέση  του,  τετραγωνικά  μέτρα  κλπ)  
απαραίτητα σε μισθωτήρια σύμβασης, καθώς και η σχετική χρήση του μισθίου.
• δεν  υπάρχει,  επικαιροποιημένη  εισήγηση  των  Τεχνικών  Υπηρεσιών  (λόγω  και  της  
πρόσφατης  αναδιοργάνωσης  των  υπηρεσιών  (της  πρώην  Ν.Α.  Θεσπρωτίας)  και  την  ΠΕ  
Θεσπρωτίας για την πιθανόν εξοικονόμηση χώρων, σε συνδυασμό και με την περιστολή δαπανών.  
Επιπλέον  ζητήσαμε  σε  επίπεδο  Περιφέρειας  και  ανά  ΠΕ  και  αφού  ήδη  παρήλθε  το  τρίμηνο  
προσαρμογής και  κατατέθηκε το πρώτο μέρος της απογραφής στο Περιφερειακό Συμβούλιο,  να  
κατατεθούν και παρουσιαστούν συνολικά τα μισθωμένα από τις ΠΕ κτίρια ως ακίνητα αλλά και ως  
οικονομικά μεγέθη για πλήρη και ουσιαστική λειτουργία στα νέα δεδομένα.
• δεν  φαίνεται  να  λήφθηκε  υπόψη  το  υπ.  αριθμ.  2/32619/17-5-2010  έγγραφο  του  
Λογιστηρίου του Κράτους που προτρέπει σε επαναδιαπραγμάτευση του ενοικίου έστω και αν το  
μίσθωμα δεν είναι υψηλό.
• Κατά τη σημερινή συνεδρίαση και τη λήψη απόφασης για παρόμοια θέματα (άλλων ΠΕ)  
υπάρχουν τεκμηριωμένες εισηγήσεις και υπηρεσιακά μισθώματα και αποδεικνύουν ότι η Περιφέρεια  
οφείλει να λειτουργεί συνολικά, ενιαία και με τον ίδιο τρόπο
• Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εκ του θεσμικού μας ρόλου και των ευθυνών που  
απορρέουν εξ αυτού οφείλουμε να λειτουργούμε σ΄αυτά τα πλαίσια

Κατόπιν τούτου είμαστε υποχρεωμένοι να μην συμμετέχουμε στην συζήτηση και στη λήψη απόφασης  
για το συγκεκριμένο θέμα».
......................................................................…….......................................……..........……........
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

         7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 5  ο  
Έγκριση  του  Πρακτικού  ΙΙΙ  (έλεγχος  φακέλων  Οικονομικών  Προσφορών),  της 
Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Μελέτη Αποχέτευσης – Βιολογικού Καθαρισμού Πλαταριάς – Συβότων» 
και έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης.

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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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. 716/77 «Περί μητρώου μελετητών και εκπονήσεως μελετών», το 
N.  3316/2005  «Ανάθεση  και  εκτέλεση  δημοσίων  συμβάσεων  εκπόνησης  μελετών  και 
παροχής  συναφών  υπηρεσιών  και  άλλες  διατάξεις»,  το  Π.Δ.  194/15-3-79  «Περί 
εκτελέσεως άρθρων 11 και επόμενα του Ν.716/77», όπως ισχύει σήμερα, τον Ν. 1418/84 
άρθρο  6  παραγρ.  7,  όπως  αντικαταστάθηκε  με  την  παραγρ.  2  του   άρθρου  2  του 
Ν.2229/94 και συμπληρώθηκε με την παραγρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.2308/95, όπως 
συμπληρώθηκε  μεταγενέστερα  με  τον  Ν.2576/98  «για  την  βελτίωση  των  διαδικασιών 
αναθέσεως  των  Δημόσιων  Έργων  και  άλλες  διατάξεις»,τον  ν.3263/2004  «Μειοδοτικό 
σύστημα κλπ.», το Ν.Δ. 1418/84 καθώς και με το εκτελεστικό αυτού Π.Δ. 609/85 «περί 
δημοσίων έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν μέχρι σήμερα.

6. Την εισήγηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του θέματος 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 21167/627/08-04-2011 
έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.  Θεσπρωτίας,  συνημμένο με αρ.  πρωτ.  21666/678/11-04-2011 
στον  φάκελο 3/2011  εισηγήσεων Ο.Ε.)  με  την  οποία  διαβιβάζεται  το  Πρακτικό  ΙΙΙ  του 
Διαγωνισμού από όπου προκύπτει ότι η πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι προσφορά 
με α/α (2) της ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ και εισηγείται την ανάθεση της μελέτης στην «ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ».
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Σύμφωνα με το ως άνω από 21-03-2011 Πρακτικό ΙΙΙ,  η Επιτροπή, αφού αποσφράγισε 
τους  φακέλους  των  Οικονομικών  Προσφορών  των  δέκα  (10)  διαγωνιζομένων  και  τις 
κατέγραψε σε  πίνακα,  προχώρησε στη βαθμολόγηση,  σύμφωνα με  τις  απαιτήσεις  της 
Προκήρυξης  και  του  νόμου  και  συνέταξε  τον  Πίνακα  Σταθμισμένης  Βαθμολογίας 
Προσφορών, από τον οποίο προκύπτει ότι τη μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία (92,02), 
συγκεντρώνει η προσφορά του διαγωνιζόμενου με α/α 2 της ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ, η οποία είναι 
και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, και εισηγείται την ανάθεση της μελέτης 
στο εν λόγω μελετητικό σχήμα.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/186/19-04-2011)

Εγκρίνει  την  ανάθεση  της  εκπόνησης  της  μελέτης  της  Π.Ε.  Θεσπρωτίας,  που 
χρηματοδοτείται  από πιστώσεις του ΕΣΠΑ,  με τίτλο «Μελέτη Αποχέτευσης – Βιολογικού 
Καθαρισμού Πλαταριάς – Συβότων», προεκτιμώμενης αμοιβής € 1.387.274,99 με ΦΠΑ 21% 
στο μελετητικό σχήμα της «ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ», επειδή σύμφωνα με το από 21-03-2011 Πρακτικό 
ΙΙΙ  Ελέγχου  Οικονομικών  Προσφορών  της  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού,  είναι  η  πλέον 
συμφέρουσα,  δεδομένου  ότι  συγκεντρώνει  τη  μεγαλύτερη  σταθμισμένη βαθμολογία,  ήτοι 
92,02.
.....................................................................................................................................………...
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 6  ο  
Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου ιδιοκτησίας Ανδρέα Ζέρβα και 
Αικατερίνης  Ζέρβα,  επί  της  οδού  Κ.  Αιτωλού  10  για  τη  στέγαση της  Δ/νσης  Δημ. 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  {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 Διαύγεια».

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.Δ.  242/96  περί  μισθώσεων,  του  Π.Δ.  34/95  περί  εμπορικών 
μισθώσεων,  του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες  του δημοσίου τομέα και  ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου  των  δαπανών  του  Κράτους  και  άλλες  διατάξεις»,  του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του 
Π.Δ.  161/2000  (ΦΕΚ  Α’  145/23-06-2000)  περί  μεταβίβασης  στις  Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις, αρμοδιότητες τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν στην πρωτοβάθμια 
και  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση,  σε  συνδυασμό με  τις  διατάξεις  του  άρθρ.  94  του  Ν. 
3852/2010 και του άρθρ. 10 του Ν. 3870/2010. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφερειακής 
Ενότητας  Άρτας,  που  κατατέθηκε  πάνω στο  θέμα  (υποβλήθηκε  με  το  με  αρ.  πρωτ. 
806/01-04-2011  έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  19294/593-04-2011  στον  φάκελο 
3/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι «…. Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 273 του Ν. 3852/2010, εφαρμοστέες διατάξεις για θέματα κινητής και ακίνητης 
περιουσίας είναι οι αντίστοιχες του Π.Δτος 30/96 και του Π.Δ.242/96. Στο άρθρο 21 του 
Π.Δ.242/96 προβλέπεται «ότι …επιτρέπεται παράταση μισθώσεως για  χρόνο το πολύ 
ίσο προς τον αρχικώς προβλεπόμενο με απλή δήλωση του νομαρχιακού συμβουλίου…».
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 Η  Ν.Α.  Άρτας  εκμίσθωσε  για  χρονικό  διάστημα  έξι  (6)  ετών  από  6-7-2004  ακίνητα 
συνολικής επιφάνειας 330  m2 μιας αποθήκης 30  m2 και μιας θέσης στάθμευσης επί της 
οδού  Κοσμά  Αιτωλού  10  ιδιοκτησίας  Ανδρέα  Ζέρβα,  Αικατερίνης  Ζέρβα  και  Γώγου 
Διαμάντως, για τη στέγαση της Δ/νης Υγείας Πρόνοιας Ν.Α. Άρτας. Η μίσθωση αυτή με την 
αριθμ.  57/2010 απόφαση του Ν.Σ.  παρατάθηκε  μετά  τη  λήξη της  για  ένα ακόμη έτος. 
Μετά την μεταφορά των αρμοδιοτήτων Πρόνοιας στον Δήμο Αρταίων δεν υφίσταται πλέον 
λόγος εκμίσθωσης του 3ου ορόφου όπου στεγάζονταν η Πρόνοια. Η Π.Ε. Άρτας ήρθε σε 
διαπραγμάτευση  με  τους  ιδιοκτήτες  του  ακινήτου  και  κατέληξε  σε  συμφωνία  για  την 
παραμονή της Δ/νσης Δημ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας σε έναν όροφο συνολικής 
επιφάνειας 262 m2, μιας αποθήκης 30 m2 και μιας θέσης στάθμευσης». Για τους ανωτέρω 
λόγους η Υπηρεσία εισηγείται την παράταση μίσθωσης μέχρι 5-7-2016 του ακινήτου επί 
της Κ. Αιτωλού 10 ιδιοκτησίας Ανδρέα και Αικατερίνης Ζέρβα με παράλληλη τροποποίηση 
του μισθωτηρίου συμβολαίου. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων 
(2000,00)  €  σταθερό  μέχρι  30-6-2013  και  στη  συνέχεια  αναπροσαρμοζόμενο  με  τον 
τιμάριθμο του κόστους ζωής όπως καθορίζεται από την Τράπεζα Ελλάδας.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/187/19-04-2011)

Εγκρίνει  την  παράταση  της  μίσθωσης,  με  παράλληλη  τροποποίηση  του  μισθωτηρίου 
συμβολαίου, μέχρι την 05-07-2016, του ακινήτου ιδιοκτησίας  Ανδρέα και Αικατερίνης Ζέρβα, 
το οποίο βρίσκεται στην Άρτα στην οδό Κοσμά Αιτωλού αρ. 10 και το οποίο αποτελείται από 
έναν όροφο συνολικής επιφάνειας 262 m2, μιας αποθήκης 30 m2 και μιας θέσης στάθμευσης, 
για  τις  ανάγκες  στέγασης  της  Δ/νσης  Δημόσιας  Υγείας  &  Κοινωνικής  Μέριμνας  της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Άρτας). 

Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται  στο ποσό των € 2.000,00 σταθερό μέχρι  30-6-2013 και  στη 
συνέχεια αναπροσαρμοζόμενο με τον τιμάριθμο του κόστους ζωής όπως καθορίζεται από την 
Τράπεζα  Ελλάδας, η  δε  δαπάνη  βαρύνει  τον  προϋπολογισμό  της  Περιφέρειας  Ηπείρου, 
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
......................................................................…….......................................……..........……........
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 7  ο  
Έγκριση του  2ου Α.Π.Ε.  της  αρχικής  σύμβασης  του  έργου της  Π.Ε.  Άρτας,  με  τίτλο 
«Βελτίωση  –  ασφαλτόστρωση  δρόμου  Άρτας  –  Κομμένου  (1η επαρχιακή  οδός)  – 
Υποτμήμα Β’», αναδόχου ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ.

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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  {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 Διαύγεια».

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 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και 
του  Π.Δ.  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.Δ. 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.Δ. 
186/96.

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1081/08-04-2011 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 21064/665/08-04-2011 στον φάκελο 3/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι ο 2ος  ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
57 του Ν.3669/08 και περιλαμβάνει την ανάλωση μέρους των απροβλέπτων δαπανών 
για  τη  διόρθωση  προφανών  παραλείψεων  της  προμέτρησης  της  μελέτης,  χωρίς 
τροποποίηση του βασικού σχεδίου και της μορφής του έργου, καθώς και τη χρήση των 
επί  έλασσον   δαπανών  μέσα  στα  ποσοτικά  όρια  του  20% για  τις  δαπάνες  ομάδων 
εργασιών και 10% για το σύνολο της συμβατικής δαπάνης.  Η Υπηρεσία εισηγείται την 
έγκριση  του  2ου  ΑΠΕ,  σημειώνοντας  ότι  η  Ενδιάμεση  Διαχειριστική  Αρχή  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, με το αριθμ. πρωτ. 1240/07-04-
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2011 έγγραφό της διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την 2η Τροποποίηση Σύμβασης 
του ανωτέρω έργου και το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε ομόφωνα 
για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ με το αριθμ. 2/06-04-2011 (θέμα 3ο) – Πρακτικό του.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/188/19-04-2011)

Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ του έργου της Π.Ε. Άρτας, που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του 
Π.Δ.Ε. και από Κοινοτικούς Πόρους (ΣΑΝΑ) και είναι ενταγμένο στο  Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 – 2013» με τίτλο  «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση 
δρόμου Άρτας – Κομμένου (1η επαρχιακή οδός) – Υποτμήμα Β’», αναδόχου ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ 
ΑΤΕ συνολικής δαπάνης € 1.524.590,52 με ΦΠΑ, που είναι ισόποση με τη δαπάνη του 1ου 

ΑΠΕ, σύμφωνα και με την αριθμ.  2/06-04-2011 (θέμα 3ο)  Πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου 
Δημοσίων Έργων Π.Ε. Άρτας, με την οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 2ο 

ΑΠΕ, που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 57 του Ν. 3669/08.

Για  την  τροποποίηση  της  σύμβασης  του  ως  άνω  έργου,  σύμφωνα  με  τον  2ο ΑΠΕ, 
διατυπώθηκε η με αριθμ. πρωτ. 1240/07-04-2011 σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας 
Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, δεδομένου ότι δεν 
τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά 
στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση. 
.......................................................................…….......................................……..........……........
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 8  ο  
Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 19ης Απριλίου ως ημέρας Φιλελληνισμού και 
Διεθνούς Αλληλεγγύης, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις  του  Ν.  2286/1995  «Προμήθειες  του  δημοσίου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου  των  δαπανών  του  Κράτους  και  άλλες  διατάξεις»,  του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και την 
Εγκύκλιο  6  (αριθμ.  πρωτ.  2067/14-01-2011)  του  Υπ.  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011».

6. Την  εισήγηση  του  Γραφείου  του  Αντιπεριφερειάρχη  της  Περιφερειακής  Ενότητας 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 21442/398/11-
04-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 21668/680/11-04-2011 στον φάκελο 3/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 19ης 

Απριλίου ως ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Άρτας, που θα γίνει, βάση του προγράμματος και στην οποία θα συμμετέχει η Περιφέρεια 
Ηπείρου,  σύμφωνα  με  την  αριθμ.  πρωτ.  16053/31-03-11  απόφαση  του  Υπουργείου 
Εσωτερικών. Οι δαπάνες συνολικού ποσού € 500,00 πλέον ΦΠΑ, περιλαμβάνουν έκδοση 
προσκλήσεων και φακέλων,  προσφορά καφέ για 50 προσκεκλημένους, δηλ. Βουλευτές, 
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εκπροσώπους  κομμάτων,  Αρχές  Άρτας,  Δικαστικές  Αρχές,  φορείς  κ.α.  (αγορά 
αναψυκτικών, γλυκών, αναλωσίμων,  αγορά στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, 
φωτογράφιση εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών κ.λ.π.).

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/189/19-04-2011)

Εγκρίνει  τη συνολική δαπάνη ποσού € 500,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072 ΚΑΕ 5161 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας),  για την 
κάλυψη των εξόδων του εορτασμού της 19ης Απριλίου ως ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς 
Αλληλεγγύης, και η οποία περιλαμβάνει έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, προσφορά καφέ 
για 50 προσκεκλημένους, δηλ. Βουλευτές, εκπροσώπους κομμάτων, Αρχές Άρτας, Δικαστικές 
Αρχές, φορείς κ.α. (αγορά αναψυκτικών, γλυκών, αναλωσίμων,  αγορά στεφάνων, ενοικίαση 
ηχητικής εγκατάστασης,  φωτογράφιση εκδηλώσεων,  εκτύπωση φωτογραφιών κ.λ.π.),  η  δε 
συμμετοχή της Π.Ε. Άρτας στην εκδήλωση γίνεται βάσει της την αριθμ. πρωτ. 16053/31-03-11 
απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών και κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι επιβάλλεται 
από  τους  κανόνες  εθιμοτυπίας  και  δημοσίων  σχέσεων  που  διέπουν  τη  λειτουργία  της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 9  ο  
Έγκριση  δαπάνης  για  τη  δημοσίευση  σε  δύο  τοπικές  εφημερίδες  των  Ιωαννίνων, 
περίληψης της υπ’  άριθμ. ΣΟΧ 2/2011 ανακοίνωσης για σύναψη σύμβασης εργασίας 
ορισμένου χρόνου,  του  Τμήματος  Κτηνιατρικής  της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις  του  Ν.  2286/1995  «Προμήθειες  του  δημοσίου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου  των  δαπανών  του  Κράτους  και  άλλες  διατάξεις»,  του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

6. Την  εισήγηση  του  Τμήματος  Κτηνιατρικής  της  Δ/νσης  Αγροτικής  Οικονομίας  και 
Κτηνιατρικής της  Περιφερειακής  Ενότητας  Ιωαννίνων,  που κατατέθηκε  πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ.  πρωτ.  2727/06-04-2011 έγγραφο,  συνημμένο με αρ.  πρωτ. 
20832/660/07-04-2011 στον φάκελο 3/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την 
έγκριση δαπάνης € 200,00 προκειμένου να δημοσιευθεί περίληψη Ανακοίνωσης υπ΄ αρίθμ 
ΣΟΧ  2/2011  για  σύναψη  σύμβασης  εργασίας  ορισμένου  χρόνου,  σε  δύο  τοπικές 
εφημερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/190/19-04-2011)
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Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 200,00 για τη δημοσίευση σε δύο τοπικές εφημερίδες 
των Ιωαννίνων της  περίληψης Ανακοίνωσης υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας  Ιωαννίνων, για σύναψη σύμβασης 
εργασίας  ορισμένου  χρόνου,  σε  βάρος  των  πιστώσεων  του  Φορέα  072,  ΚΑΕ  0841  του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων).
.....................................................................................................................................………....
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. 

                                   ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 2. Πλιάκος Μιχαήλ 

3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 10  ο  
Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Πανελλήνια Γενική 
έκθεση  «Πανηπειρωτική» που διοργανώνεται στα Ιωάννινα, το διάστημα 7-15/5/2011.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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

6. Την εισήγηση του τμήματος Τουρισμού  της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω  στο  θέμα,  (υποβλήθηκε  με  το  αριθμ.  Πρωτ  21047/141/08-04-2011  έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ.  21667/679/11-04-2011 στον φάκελο 3/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
με συνημμένη την αριθ. 1/24/30-3-2011 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού 
Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή 
της Περιφέρειας Ηπείρου στην Πανελλήνια Γενική έκθεση «Πανηπειρωτική». Η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής της Περιφέρειας 
Ηπείρου,  στην  ανωτέρω  έκθεση  που  διοργανώνεται  στα  Ιωάννινα,  το  διάστημα  7-
15/5/2011.

7. Κατά  τη  διάρκεια  της  συζήτησης  του  θέματος  τα  μέλη  της  επιτροπής  κ.κ.  Αθηνά 
Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής δήλωσαν τα εξής: «Συμφωνούμε, υιοθετώντας  την απόφαση 
από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/30-03-2001 της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και  



ΑΔΑ: 4ΑΓΝ7Λ9-59

Ανάπτυξης που αφορά το θέμα. Επισημαίνουμε, για μια φορά ακόμη, και στην παρούσα  
Επιτροπή, ότι «.. ο σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης και προβολής είναι σημαντικό  
να  γίνει  ολοκληρωμένα  για  όλες  τις  Περιφερειακές  Ενότητες  (ΠΕ)  από την  Περιφέρεια  
Ηπείρου, με τη συμμετοχή όλων των Δήμων αλλά και φορέων.»

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/191/19-04-2011)

Εγκρίνει  δαπάνη συνολικού ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα  071,  ΚΑΕ  9779  (Διοργάνωση  εκθέσεων,  συνεδρίων,  συσκέψεων  και  προβολή 
προϊόντων  και  έργων  της  Περιφέρειας  Ηπείρου)  του  προϋπολογισμού  της  Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την κάλυψη των εξόδων της συμμετοχής αυτής στην Πανελλήνια Γενική έκθεση 
«Πανηπειρωτική», που διοργανώνεται στα Ιωάννινα, το διάστημα από 7 έως 15-05-2011. Το 
ποσό θα καλύψει την ενοικίαση περιπτέρου 40 τ.μ. στην έκθεση.
.......................................................................…….......................................……..........…….....
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. 

                                   ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 2. Πλιάκος Μιχαήλ 

3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 11  ο  
Έγκριση  μετακίνησης  και  των  εξόδων  εκτός  έδρας  μετακίνησης,  διαμονής  και 
ημερήσιας  αποζημίωσης  για  το  έτος  2011,  της  Οδοντιάτρου  Μαρίας  Παππά, 
υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
προκειμένου να συμμετάσχει  στο Διετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Νοτίου Ελλάδος, 
στο τμήμα Δημόσιας Υγείας της Ε.Σ.Δ.Υ.,  που θα διεξάγεται  στην Αθήνα σε μηναία 
τετραήμερα (όπως αυτά θα οριστούν).

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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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

6. Την εισήγηση του Τμήματος Φαρμάκων και Φαρμακείων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 831/08-04-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
22165/708/13-04-2011 στον φάκελο 3/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.),  με την οποία εισηγείται 
την  έγκριση  μετακίνησης  και  των  εξόδων  εκτός  έδρας  μετακίνησης,  διαμονής  και 
ημερήσιας αποζημίωσης για το έτος 2011, της Οδοντιάτρου Μαρίας Παππά, υπαλλήλου 
της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ιωαννίνων, προκειμένου να 
συμμετάσχει στο Διετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Νοτίου Ελλάδος, στο τμήμα Δημόσιας 
Υγείας της Ε.Σ.Δ.Υ., που θα διεξάγεται στην Αθήνα σε μηναία τετραήμερα (όπως αυτά θα 
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οριστούν),  σύμφωνα  και  με  την  αρ.  9/46/03-09-2010  απόφαση  του  Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου  Ν.Α.Ι.  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  χορήγηση  της  αιτούμενης  εκπαιδευτικής 
άδειας,  στην  ανωτέρω υπάλληλο,  για  τα  ακαδημαϊκά  έτη  2010-2011  σύμφωνα με  την 
Υπουργική απόφαση ΔΥ2α/Γ.Π. 92090/05-08-2010 του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/192/19-04-2011)

Εγκρίνει  τη  μετακίνηση  και  τα  έξοδα  εκτός  έδρας  μετακίνησης,  διαμονής  και  ημερήσιας 
αποζημίωσης για  το  έτος  2011,  της  Οδοντιάτρου Μαρίας Παππά,  υπαλλήλου της  Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ιωαννίνων, προκειμένου να συμμετάσχει 
στο  Διετές  Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα  (μερικής  φοίτησης)  Νοτίου  Ελλάδος,  στο  τμήμα 
Δημόσιας Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,  που θα διεξάγεται  στην Αθήνα σε 
μηνιαία τετραήμερα (όπως αυτά θα οριστούν).

Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τις  πιστώσεις  του  προϋπολογισμού  της  Περιφέρειας  Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) (φορέας 072 και ΚΑΕ 0711).
.....................................................................................................................................………....
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 2. Πλιάκος Μιχαήλ 

3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 12  ο  
Έγκριση  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου της  Π.Ε.  Πρέβεζας  με  τίτλο  «Αποκατάσταση 
ζημιάς  πρανούς  τμήματος  της  οδού Άσσου  -  Πολυστάφυλλου  της  8ης  Επαρχιακής 
οδού Ν. Πρέβεζας», 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  {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 Διαύγεια».

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 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και 
του  Π.Δ.  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.Δ. 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.Δ. 
186/96.

6. Την αριθμ. 6/21/9-3-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία  εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιάς πρανούς τμήματος της 
οδού  Άσσου  –  Πολυστάφυλλου  της  8ης  Επαρχιακής  οδού  Ν.  Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού € 50.000,00 σε βάρος των πιστώσεων ΚΑΠ Π.Ε. Πρέβεζας

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 
που  κατατέθηκε  πάνω  στο  θέμα  (υποβλήθηκε  με  το  από  12-04-2011  έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 21820/684/12-04-2011 στον φάκελο 3/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
με  την  οποία  εισηγείται  την εκτέλεση  του  έργου  του  θέματος,  με  μελέτη,  διακήρυξη, 
δημοπράτηση και  επίβλεψη με μέριμνα και  ευθύνη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Πρέβεζας



ΑΔΑ: 4ΑΓΝ7Λ9-59

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/193/19-04-2011)

Εγκρίνει  να  εκτελεσθεί  με  μελέτη,  διακήρυξη,  δημοπράτηση  και  επίβλεψη  της  Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση 
ζημιάς πρανούς τμήματος της οδού Άσσου –  Πολυστάφυλλου της 8ης Επαρχιακής οδού Ν. 
Πρέβεζας»,  προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ το  οποίο εγκρίθηκε να εκτελεσθεί  σε 
βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε.  Πρέβεζας, 
έτους  2011,  βάσει  της  αριθμ.  6/21/9-3-2011  απόφασης  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου.
......................................................................…….......................................……..........……........
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 13  ο  
Έγκριση λειτουργικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

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

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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

6. Την εισήγηση του Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με 
το  με  αρ.  πρωτ.  21800/955/07-04-2011  έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ. 
22479/713/14-04-2011 στον φάκελο 3/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται 
την έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/194/19-04-2011)

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

Κ . Α. Ο     Ν     Ο     Μ     Α     Σ     Ι     Α ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
2011 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕ
ΝΕΣ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
ΠΟΣΟ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
(ΕΙΔ.  ΦΟΡ.  072) 290.000,00 19.900,00 28.100,00

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 60.000,00 12.650,00 9.000,00

0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 57.000,00 12.650,00 9.000,00

0841 Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά 8.000,00 650,00 1.000,00

0843 Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται 
και η προμήθεια χάρτου) 10.000,00 1.000,00 1.500,00

0861 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς. 10.000,00 3.500,00 3.500,00

0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού 
εξοπλισμού 3.000,00 1.000,00 1.000,00

0899 Λοιπές  ειδικές αμοιβές 10.000,00 4.000,00 2.000,00

1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 93.000,00 6.250,00 18.600,00

1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, 
εργαστηρίων 3.000,00 0,00 500,00

1121 Προμήθεια βιβλίων συγγραμμάτων ,περιοδικών, 
εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων 3.000,00 0,00 500,00

1200 Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και 
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 7.000,00 1.000,00 2.300,00

1211 Προμήθεια υγειονομικού υλικού και φαρμακευτικού 
υλικού 1.000,00 0,00 300,00

1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 6.000,00 1.000,00 2.000,00

1300 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 46.000,00 3.250,00 13.300,00

1311 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής 
εγκαταστάσεων 1.000,00 0,00 300,00

1321 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής 
μεταφορικών μέσων ξηράς  (Ν.  Α.) 30.000,00 1.400,00 10.000,00

1329 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε 
είδους λοιπού εξοπλισμού 15.000,00 1.850,00 3.000,00

1600 Διάφορες προμήθειες 10.000,00 2.000,00 2.000,00

1699 Λοιπές προμήθειες υλικών 10.000,00 2.000,00 2.000,00

1700 Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού 19.000,00 0,00 500,00

1725
Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, 
μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού 

2.000,00 0,00 500,00

3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΌ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ 3.000,00 0,00 500,00

3100 Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να 
οφείλονται 3.000,00 0,00 500,00
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3199 Λοιπές επιστροφές εσόδων 3.000,00 0,00 500,00

 Δ/ΝΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(ΕΙΔ.   ΦΟΡ.   291)  37.838,07 240,00 1.700,00

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.838,07 0,00 900,00

0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 5.838,07 0,00 900,00

0841 Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά 1.000,00 0,00 300,00

0841.001 Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά (Αγρ. 
Ανάπτυξη) 1.000,00 0,00 300,00

0843 Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται 
και η προμήθεια χάρτου) 1.500,00 0,00 300,00

0843.001 Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται 
και η προμήθεια χάρτου) (Αγρ. Ανάπτυξη) 1.500,00 0,00 300,00

0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού 
εξοπλισμού 1.000,00 0,00 300,00

0869.001 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού 
εξοπλισμού (Αγροτική Ανάπτυξη) 1.000,00 0,00 300,00

1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 19.000,00 240,00 800,00

1200 Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και 
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.000,00 140,00 500,00

1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 2.000,00 140,00 500,00

1231.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Αγροτική Ανάπτυξη) 2.000,00 140,00 500,00

1600 Διάφορες προμήθειες 1.000,00 100,00 300,00

1699 Λοιπές προμήθειες υλικών 1.000,00 100,00 300,00

1699.001 Λοιπές προμήθειες υλικών (Αγροτική Ανάπτυξη) 1.000,00 100,00 300,00

 Δ/ΝΣΗ   ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
(ΕΙΔ.   ΦΟΡ.   292) 20.400,00 2.200,00 2.300,00

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.300,00 200,00 600,00

0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 2.300,00 200,00 600,00

0841 Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά 500,00 0,00 200,00

0843 Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται 
και η προμήθεια χάρτου) 1.500,00 200,00 300,00

0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού 
εξοπλισμού 300,00 0,00 100,00

1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3.100,00 0,00 700,00

1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, 
εργαστηρίων 600,00 0,00 200,00

1121 Προμήθεια βιβλίων  συγγραμμάτων περιοδικών 
εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων 600,00 0,00 200,00

1200 Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και 
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 500,00 0,00 200,00
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1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 500,00 0,00 200,00

1600 Διάφορες προμήθειες 2.000,00 0,00 300,00

1699 Λοιπές προμήθειες υλικών 2.000,00 0,00 300,00

5000 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15.000,00 2.000,00 1.000,00

5244 Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κ.λ.π. που δεν 
προβλέπονται από άλλους κωδικούς 15.000,00 2.000,00 1.000,00

 ……………………………………………………………………………………….………
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 2. Πλιάκος Μιχαήλ 

3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 14  ο  

Δικαστική  Εκπροσώπηση  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  ενώπιον  του  Συμβουλίου  της 
Επικρατείας σχετικά με την από 14-07-2008 έφεση του Beraj Eqerem του Hakim, κατά 
1)της  υπ’  αριθμ.  28/2008  αποφάσεως  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων 
(Τμήμα Α’  Τριμελές),  2)  της υπ’  αριθμ.  πρωτ.  1699/2005 αποφάσεως του Νομάρχη 
Ιωαννίνων και πάσης άλλης συναφούς πράξεως ή παραλείψεως της Διοικήσεως. 

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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  {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 Διαύγεια».

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 Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την αριθμ. 32/112/06-10-2009 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων, με 
την  οποία αποφασίσθηκε  η  ανάθεση στη Γεωργία Τατάγια  του Μιχαήλ,  δικηγόρο και 
κάτοικο  Αθηνών,  της  δικαστικής  εκπροσώπησης  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης 
Ιωαννίνων, ενώπιον του ΣτΕ, για την υπόθεση του θέματος, κατά τη δικάσιμο της 27-04-
2010 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

7. Την εισήγηση του Γραφείου του Περιφερειάρχη Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα  (υποβλήθηκε  με  το  από  08-04-2011  έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ. 
21057/664/08-04-2011 στον φάκελο 3/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.),  στην οποία αναφέρεται 
ότι  με  τη  συνημμένη  στην  εισήγηση,  αριθμ.  32/112/06-10-2009  απόφαση  της 
Νομαρχιακής  Επιτροπής  Ιωαννίνων,  είχε  ανατεθεί  στη  Γεωργία  Τατάγια  του  Μιχαήλ, 
δικηγόρο  Αθηνών  η  δικαστική  εκπροσώπηση  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης 
Ιωαννίνων,  ενώπιον  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  σχετικά  με  την  υπόθεση  του 
θέματος,  κατά τη δικάσιμο της 27-04-2010 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. Επειδή 
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απαιτείται  η  ανανέωση  της  ανάθεσης  της  δικαστικής  εκπροσώπησης,  εκ  μέρους  της 
Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία υπεισήλθε αυτοδικαίως στα δικαιώματα και υποχρεώσεις 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων σύμφωνα με τα άρθρα 283 και 176 παρ.1 εδ’ 
η του Ν.3852/2010, εισηγείται την έγκριση της ανάθεσης στην ως άνω 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.

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 10/195/19-04-2011)

Αναθέτει στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ΔΣΑ) 
οδός Σκουφά αρ. 60, τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του 
Συμβουλίου  της  Επικρατείας,  σχετικά  με  την  κατωτέρω  αναφερόμενη  υπόθεση  της 
Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Ιωαννίνων  (ήδη  Περιφερειακή  Ενότητα  Ιωαννίνων),  στα 
δικαιώματα και  υποχρεώσεις  της  οποίας  υπεισήλθε  αυτοδικαίως η  Περιφέρεια  Ηπείρου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 283 και 176 παρ.1 εδ’ η του Ν. 3852/2010, ώστε να 
καταθέτει  έγγραφα,  υπομνήματα και  γενικά να  προβαίνει  σε οποιαδήποτε  ενέργεια  είναι 
απαραίτητη  για  την  εκπροσώπηση  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  (Περιφερειακή  Ενότητα 
Ιωαννίνων),  και  επιπλέον  εγκρίνει  τις  έως  τώρα  ενέργειές  της  στα  πλαίσια  της 
νομιμοποίησής της για την ορισθείσα δικάσιμο της 12-04-2011 και σε κάθε μετ’ αναβολή 
δικάσιμο,  για τη συζήτηση της  από 14-07-2008 έφεση του  Beraj Eqerem του  Hakim, κατά 
1)της υπ’ αριθμ. 28/2008 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (Τμήμα Α’ 
Τριμελές),  2)  της  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  1699/2005 αποφάσεως του Νομάρχη Ιωαννίνων και 
πάσης άλλης συναφούς πράξεως ή παραλείψεως της Διοικήσεως.

Σημειώνεται  ότι  οι  αμοιβές  του  δικηγόρου  στις  περιπτώσεις  ορισμού  δικαστικού 
εκπροσώπου της Περιφέρειας Ηπείρου, ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Περί 
Δικηγόρων, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 Τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, δήλωσαν –όπως και σε 
συζήτηση παρόμοιων θεμάτων σε προηγούμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής– ότι είναι 
μεν  θετικοί  στην  εκπροσώπηση  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  ενώπιον  του  ΣτΕ, 
εξακολουθούν όμως να ισχύουν οι  ενστάσεις από άποψη δεοντολογίας της παράταξης 
«ΗΠΕΙΡΟΣ  ΤΟΠΟΣ  ΝΑ  ΖΕΙΣ»  ως  προς  την  συνεχιζόμενη  εκπροσώπηση  της 
Περιφέρειας  Ηπείρου  ενώπιον  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  (ΣτΕ)  από  την  κ. 
Γεωργία Τατάγια η οποία ενώ εκπροσωπούσε για χρόνια τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Ιωαννίνων στις υποθέσεις ενώπιον του ΣτΕ, πριν τις περιφερειακές εκλογές μιλούσε και 
εκ μέρους του τότε Νομάρχη Ιωαννίνων και υποψηφίου Περιφερειάρχη, κ. Καχριμάνη ως 
δικηγόρος του, εκπροσωπώντας τον σε προσωπικές υποθέσεις.

.....................................................................................................................................………....
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 2. Πλιάκος Μιχαήλ 

3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και  στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις  
δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-
04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης  Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 15  ο  

Μεταφορά  μαθητών  Πρωτοβάθμιας  &  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  της  Περιφερειακής 
Ενότητας  Ιωαννίνων  (Αντιμετώπιση  προβλήματος  που  δημιουργήθηκε  σε  δρομολόγιο  του 
Υπεραστικού ΚΤΕΛ από Μελιγγούς  στο Γυμνάσιο – Λύκειο Πεδινής και αντίστροφα). 

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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».
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.Δ.  118/2007  «Κανονισμός  Προμηθειών  του  Δημοσίου  (Κ.Π.Δ.)»,  τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 
των  Π.Δ.  59/2007  και  60/2007,  του  Ν.2362/1995  «Περί  Δημοσίου  Λογιστικού,  Ελέγχου  των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ»,  
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την Εγκύκλιο 6 (αριθμ. πρωτ. 2067/14-01-2011) του 
Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 
1-1-2011»  και  το  αριθμ.  πρωτ.  7487/15-02-2011  έγγραφο  του  Υφυπουργού  Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί της παράτασης των συμβάσεων μεταφοράς 
μαθητών.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 161/2000 (ΦΕΚ Α’ 145/23-06-2000) περί μεταβίβασης στις Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις,  αρμοδιότητες  τοπικού  ενδιαφέροντος  που  αφορούν  στην  πρωτοβάθμια  και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρ. 94 του Ν. 3852/2010 και του 
άρθρ. 10 του Ν. 3870/2010.

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 20248/1639-04-2011 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 22269/710/13-04-2011 στον φάκελο 3/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.),  
στην οποία αναφέρεται στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την μεταφορά  δυο μαθητών από 
Μελιγγούς στο Γυμνάσιο και Λύκειο Πεδινής αντίστοιχα και το οποίο έχει κατακυρωθεί στο ΚΤΕΛ, 
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.  10599/1060/01-03-2011 σύμβαση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ με την 
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, με ισχύ από την 1η Μαρτίου του 2011 έως την 30 Ιουνίου του 
ίδιου  έτους.  Στην  αίτηση  –  καταγγελία  που  κατέθεσε  στο  Δ/ντη  του  Γυμνάσιου  Πεδινής,  ο 
κηδεμόνας  των δυο  μαθητών  αναγράφει  ότι  η  μετακίνηση των  παιδιών  του  με  το  ΚΤΕΛ δεν 
εξυπηρετεί τα παιδιά του για τους λόγους που αναφέρει σ’ αυτή (αργοπορία του δρομολογίου του  
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ΚΤΕΛ, μακρινή απόσταση από τον τόπο κατοικίας των μαθητών μέχρι το σημείο που επιβίβασης 
και αποβίβασης στο λεωφορείο, καλύτερη εξυπηρέτηση από τον προηγούμενο μεταφορέα). Μετά 
από έρευνα της Υπηρεσίας σε συνεννόηση με τη Δ/νση Τεχνικών Έργων και επικοινωνία με τους 
ενδιαφερόμενους, προέκυψε ότι: α) οι μαθητές μεταφέρονται από το σπίτι τους στα σχολεία τους 
και αντίστροφα με τον κηδεμόνα τους, β) το δρομολόγιο – μετά από διαβεβαίωση του ΚΤΕΛ – 
εκτελείται κανονικά το μεσημέρι και ότι στις 14:05 μ.μ. το λεωφορείο βρίσκεται έξω από το σχολείο 
των μαθητών, παρόλα αυτά όμως οι  μαθητές έχουν ήδη φύγει  κάποια λεπτά νωρίτερα με τον 
κηδεμόνα τους γ) μετά από έλεγχο που έκανε η Τεχνική Υπηρεσία, η απόσταση που επικαλείται ο 
κηδεμόνας ως μακρινή δεν ξεπερνά τα 700 μέτρα, τα οποία είναι αδύνατο να καλυφθούν από το 
λεωφορείο του ΚΤΕΛ με δεδομένο ότι δεν υπάρχει  η κατάλληλη προσβασιμότητα και  δ) το εν 
λόγω δρομολόγιο κατακυρώθηκε στο ΚΤΕΛ, και εκτός του ότι η προσφερόμενη τιμή του για το εν 
λόγω δρομολόγιο ήταν η πιο συμφέρουσα για το Δημόσιο, η μετακίνηση των μαθητών με το ΚΤΕΛ 
είναι ο περισσότερο ασφαλής από οποιοδήποτε άλλο μεταφορικό μέσο. Κατόπιν των ανωτέρω και 
με δεδομένο ότι το ΚΤΕΛ δεν μπορεί να συνεχίζει να εκτελεί το δρομολόγιο χωρίς σε αυτό να  
μετακινούνται οι μαθητές, η Υπηρεσία εισηγείται α) να καταργηθεί από δρομολόγιο χωρίς καμία 
άλλη απαίτηση από τη μεριά της οικογένειας Αποστόλου (δηλ. επίδομα γονέα από 01-03-2011 
έως 30-06-2011 ή αντικατάσταση του λεωφορείου του ΚΤΕΛ με άλλο μεταφορικό μέσο) και β) να 
θεωρηθεί το δρομολόγιο του ΚΤΕΛ από 02-03-2011 ως μη υπάρχων και να αποζημιωθεί για το 
μισό δρομολόγιο που εκτέλεσε την 1η Μαρτίου σύμφωνα με τη βεβαίωση του Δ/ντη Πεδινής.
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/196/19-04-2011)

Σχετικά με τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων και για την αντιμετώπιση του προβλήματος που δημιουργήθηκε με την μεταφορά 
δυο μαθητών από Μελιγγούς στο Γυμνάσιο –  Λύκειο Πεδινής και  αντίστροφα με δρομολόγιο του 
Υπεραστικού ΚΤΕΛ, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 10599/1060/01-03-2011 σύμβαση του Υπεραστικού 
ΚΤΕΛ με την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, με ισχύ από την 1η Μαρτίου του 2011 έως την 30 
Ιουνίου του ίδιου έτους, και βάσει της εισήγησης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού 
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως αναφέρεται ανωτέρω, 

− Εγκρίνει την κατάργηση του ανωτέρω δρομολογίου, χωρίς καμία άλλη απαίτηση εκ μέρους της 
οικογένειας των μεταφερόμενων μαθητών (δηλ. επίδομα γονέα από 01-03-2011  έως 30-06-2011 ή 
αντικατάσταση του λεωφορείου του ΚΤΕΛ με άλλο μεταφορικό μέσο) και 

− να  θεωρηθεί  το  ως  άνω  δρομολόγιο  του  ΚΤΕΛ  από  02-03-2011  ως  μη  υπάρχων  και  να 
αποζημιωθεί για το μισό δρομολόγιο που εκτέλεσε την 1η Μαρτίου σύμφωνα με τη βεβαίωση του 
Δ/ντη του Γυμνασίου Πεδινής.

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

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και  στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις  
δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-
04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης  Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 16  ο  

Κατακύρωση  του  διαγωνισμού  με  τη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης,  για  τη  μεταφορά 
μαθητών  Πρωτοβάθμιας  &  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  της  Περιφερειακής  Ενότητας 
Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».
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.Δ.  118/2007  «Κανονισμός  Προμηθειών  του  Δημοσίου  (Κ.Π.Δ.)»,  τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 
των  Π.Δ.  59/2007  και  60/2007,  του  Ν.2362/1995  «Περί  Δημοσίου  Λογιστικού,  Ελέγχου  των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ»,  
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την Εγκύκλιο 6 (αριθμ. πρωτ. 2067/14-01-2011) του 
Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 
1-1-2011»  και  το  αριθμ.  πρωτ.  7487/15-02-2011  έγγραφο  του  Υφυπουργού  Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί της παράτασης των συμβάσεων μεταφοράς 
μαθητών.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 161/2000 (ΦΕΚ Α’ 145/23-06-2000) περί μεταβίβασης στις Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις,  αρμοδιότητες  τοπικού  ενδιαφέροντος  που  αφορούν  στην  πρωτοβάθμια  και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρ. 94 του Ν. 3852/2010 και του 
άρθρ. 10 του Ν. 3870/2010.

7. Την υπ΄ αριθμ. 3606/02-08-2010 διακήρυξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων (νυν 
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), προκηρύχθηκε διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη 
αναδόχων για τη μεταφορά μαθητών από τον τόπο κατοικίας τους στο σχολείο που οφείλουν να 
φοιτούν και αντίστροφα, για το χρονικό διάστημα από 08-01-2011 και μέχρι τη λήξη του σχολικού 
έτους 2010-2011, καθώς και για το νέο σχολικό έτος 2011-2012 και όχι πέραν της 31-12-2011, με  
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.801.788,32 
€ με Φ.Π.Α. και ημερομηνία διενέργειας την 20-9-2010.

8. Την αριθμ. 4/71/22-02-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 
με την οποία εγκρίθηκε να ακολουθηθεί η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για  τα δρομολόγια 
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που δεν κατακυρώθηκαν στον ανωτέρω διενεργηθέντα διαγωνισμό, όπως επεσήμανε η  αριθμ. 
21/2011  πράξη  του  Ζ΄  Κλιμακίου  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου,  με  την  οποία  διενεργήθηκε  ο 
προσυμβατικός έλεγχος των συμβάσεων.

9. Την αριθμ. 6/129/15-03-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 
με  την οποία  εγκρίθηκαν οι  όροι  της  προκήρυξης  της  διαδικασίας  διαπραγμάτευσης,  και  των 
παραρτημάτων αυτής, καθώς και της δαπάνης δημοσίευσης της διακήρυξης.

10. Την αριθμ. 9/181/06-04-2011 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία 
εγκρίθηκε το αριθμ. 1/04-04-2011 Πρακτικό (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) της Επιτροπής 
Διενέργειας  του  διαγωνισμού  σε  συνολικά  31  δρομολόγια  που  δεν  κατακυρώθηκαν  στο 
διαγωνισμό της 20-9-2010.

11. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 22061/1718/13-04-
2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 22271/711/13-04-2011 στον φάκελο 3/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.),  με  την  οποία  διαβιβάζεται  το  αριθμ.  2/08-04-2011  Πρακτικό  (έλεγχος  οικονομικών 
προσφορών) της Επιτροπής  της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για τη μεταφορά των μαθητών 
Α/θμιας  &  Β/θμιας  Εκπ/σης  της  Π.Ε.  Ιωαννίνων  σε  συνολικά  31  δρομολόγια  που  δεν 
κατακυρώθηκαν στο διαγωνισμό του Σεπτεμβρίου του 2010 και  εισηγείται την έγκρισή του.
Όπως ειδικότερα αναγράφεται αυτολεξεί στο ως άνω Πρακτικό:
«Σκοπός της συνεδρίασης ήταν ο έλεγχος των οικονομικών προσφορών, των συμμετεχόντων της  
διαδικασίας, για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Ν. Ιωαννίνων, σύμφωνα  
με το υπ΄ αριθμ. 1 Πρακτικό της Επιτροπής και την υπ΄ αριθμ. 9/181/06-04-2011 απόφαση της  
Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ενέκρινε το παραπάνω πρακτικό.
Από τον παραπάνω έλεγχο ο οποίος έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4 της υπ΄ αριθμ.  
10634/1066/23-03-2011 προκήρυξης, διαπιστώθηκαν τα εξής: 
α) σε δεκαπέντε (15) από συνολικά τριάντα  (31) δρομολόγια δεν δόθηκαν προσφορές,   
β)  ο συμμετέχων  KELLECI ELDHON κατέθεσε μικρότερη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο  
διαγωνισμό, ήτοι 90,21 € σε σχέση με το ποσό της εγγυητικής του δρομολογίου που υπέβαλε  
προσφορά ήτοι 142,83 €,
γ)  στο Α/Α 7 δρομολόγιο καθώς και στο Α/Α 27 οι Τσιάβος Ιωάννης και Τσιούρης Βασίλειος,  
αντίστοιχα έδωσαν προσφορά μεγαλύτερη από τη μέγιστη ημερήσια αποζημίωση.   
Η Επιτροπή μετά τα παραπάνω γνωμοδότησε ως ακολούθως:
α) απέρριψε την οικονομική προσφορά του  KELLECI ELDHON, για τον λόγο που αναφέρεται  
παραπάνω,
β) για τα δρομολόγια που υπήρξαν περισσότερες από μια προσφορές, αποφασίσθηκε ομόφωνα  
να επιλεγεί αρχικά εκείνη που μειοδότησε,
γ) για όλα εκείνα τα δρομολόγια που δόθηκαν προσφορές να γίνει περαιτέρω διαπραγμάτευση  
του ποσού με τους ίδιους τους υποψηφίους, προς όφελος του κόστους, 
δ) να γίνουν δεχτές οι οικονομικές προσφορές του Τσιάβου Ιωάννη και Τσιούρη Βασίλειου, με  
δεδομένο  ότι  δεν  υπάρχουν  άλλοι  προσφέροντες  στα  συγκεκριμένα  δρομολόγια  και  ότι  θα  
προσφέρουν καλύτερη τιμή στη περαιτέρω διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
Στη συνέχεια και αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών  
σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4 της υπ΄ αριθμ. 10634/1066/13-03-2011 προκήρυξης και  
καταχωρήθηκαν αυτές σε σχετικό πίνακα, η Επιτροπή κάλεσε ξεχωριστά τον καθένα από τους  
μειοδοτούντες για να διαπραγματευθεί επιπλέον τα ημερήσια κόστη των δρομολογίων. 
Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας η επιτροπή και λόγω πίεσης χρόνου, με δεδομένο ότι η  
σχολική χρονιά φθάνει στο τέλος της και ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις αρχίζουν σε λίγες μέρες,  
αποφάσισε ομόφωνα να προβεί στο έλεγχο των δικαιολογητικών, που έπρεπε να προσκομίσουν  
αυτοί που πρόκειται να κατακυρώσουν δρομολόγιο, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο  
3 παρ. 2 της υπ΄ αριθμ. 10634/1066/23-03-2011  προκήρυξης.
Τα  επιπλέον  δικαιολογητικά  που  έπρεπε  να  προσκομίσουν  ήταν  α)  απόσπασμα  ποινικού  
μητρώου β) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Για  το  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  των  συμμετεχόντων  η  Υπηρεσία  που  διενεργεί  τη  
διαδικασία προέβη στη διαδικασία  της αυτεπάγγελτης αναζήτησης, για να μην χαθεί πολύτιμος  
χρόνος, από τη στιγμή που μειοδοτούσαν σε δρομολόγια κάποιοι που γεννήθηκαν στο εξωτερικό,  
οπότε το ποινικό τους θα καθυστερούσε πολύ αν το προσκόμιζαν οι ίδιοι. 
 Όλοι  οι  μειοδότες  προσκόμισαν  επιπλέον  τη  φορολογική  και  ασφαλιστική  ενημερότητα  που  
ζητούσε η προκήρυξη, την ίδια μέρα που παρευρέθηκαν για τη διαπραγμάτευση.
Όσο  αφορά  για  τα  δεκαπέντε  (15)  δρομολόγια  που  δεν  δόθηκαν  προσφορές  η  επιτροπή  
αποφάσισε ομόφωνα να δοθούν σε αυτούς που τα εκτελούν μέχρι σήμερα γιατί δεν υπάρχουν  
χρονικά περιθώρια για να επαναληφθεί μια παρόμοια διαδικασία διαπραγμάτευσης. 
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Αξίζει να σημειώσουμε ότι το κόστος αυτών των δρομολογίων για τα οποία η επιτροπή εισηγείται  
παράταση, θα είναι αρκετά χαμηλό γιατί οι μεταφορείς αυτοί θα αποζημιωθούν με χαμηλότερη τιμή  
(τιμές από προηγούμενη σύμβαση).
Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση των δεκαέξι (16) από τα συνολικά  
τριανταένα  (31)  δρομολόγια  στους  μειοδότες,  όπως αυτοί  αναφέρονται  για  το  παράρτημα Α’,  
σύμφωνα με τη συνημμένη κατάσταση  για τη χρονική περίοδο από την υπογραφή της σχετικής  
σύμβασης μέχρι και τη λήξη του σχολικού έτους 2010-2011, και με τις οικονομικές προσφορές  
που επίσης αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα».

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/197/19-04-2011)

Κατακυρώνει  τα  αποτελέσματα  του  διαγωνισμού  με  τη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης,  για  τη 
μεταφορά  μαθητών  Πρωτοβάθμιας  &  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  της  Περιφερειακής  Ενότητας 
Ιωαννίνων και αφορά στα δρομολόγια που δεν κατακυρώθηκαν στον διενεργηθέντα διαγωνισμό της 
20-9-2010, όπως επεσήμανε η αριθμ. 21/2011 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για 
τη χρονική περίοδο από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι και τη λήξη του σχολικού έτους  
2010-2011,  στους μεταφορείς  και με τις οικονομικές προσφορές  όπως αναλυτικά αναφέρονται στον 
πίνακα ο οποίος επισυνάπτεται στο αριθμ. 2/08-04-2011 Πρακτικό (έλεγχος οικονομικών προσφορών) 
της  Επιτροπής  του  διαγωνισμού,  το  οποίο  επισυνάπτεται  στην  παρούσα  απόφαση  και  αποτελεί  
αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, με το οποίο –όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω– έγινε και ο 
έλεγχος των απαιτούμενων δικαιολογητικών τα οποία προσκόμισαν οι μεταφορείς και διαπιστώθηκε η 
πληρότητά τους.
Για  τα  δεκαπέντε  (15)  δρομολόγια  για  τα  οποία  δεν  κατατέθηκαν  προσφορές  στον  ανωτέρω 
διαγωνισμό, σύμφωνα και με την εισήγηση της Επιτροπής του διαγωνισμού,
Εγκρίνει  την  παράταση  της  ισχύος  των  συμβάσεων  με  τους  μεταφορείς  που  τα  εκτελούν  μέχρι  
σήμερα, μέχρι και τη λήξη του σχολικού έτους 2010-2011, την 30-06-2011.
................................................................................................................................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 17  ο  
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε.  Ιωαννίνων  «Αποκατάσταση  βατότητας  36ης  επαρχιακής  οδού»,  αναδόχου 
Κων/νου Ντόκου ΕΔΕ, μέχρι την 30-06-2011.

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ.  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.Δ.  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.Δ. 
186/96.

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 21551/2483/13-04-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  22705/725/14-04-2011  στον  φάκελο  3/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), με συνημμένη την αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την 
οποία  εισηγείται  τη  χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας,  επειδή  λόγω  των  δυσμενών 
καιρικών συνθηκών  δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των εργασιών.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/198/19-04-2011)
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Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας 36ης επαρχιακής οδού», αναδόχου Κων/νου Ντόκου 
ΕΔΕ, μέχρι την 30-06-2011.

.....................................................................................................................................………...
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 18  ο  
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε.  Ιωαννίνων  «Αποξήλωση  γέφυρας  Μπέλευ»,  αναδόχου  Ιωάννη  Γραβάνη  ΕΔΕ, 
μέχρι την 30-06-2011.

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ.  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.Δ.  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.Δ. 
186/96.

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 18778/2273/13-04-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  22706/726/14-04-2011  στον  φάκελο  3/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), με συνημμένη την αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την 
οποία  εισηγείται  τη  χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας,  επειδή  ο  ΟΤΕ  Τρικάλων  δεν 
απομάκρυνε μέχρι σήμερα τα καλώδια από τη γέφυρα Μπέλευ στο Μουργκάνι.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/199/19-04-2011)
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Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων  «Αποξήλωση γέφυρας Μπέλευ», αναδόχου Ιωάννη Γραβάνη ΕΔΕ, μέχρι την 30-
06-2011, με  δικαίωμα  αναθεώρησης  και  χωρίς  άλλο  δικαίωμα  από  την  επιμήκυνση  του 
χρόνου περαίωσης του έργου.

.....................................................................................................................................………...
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 19  ο  
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε.  Ιωαννίνων  «Ολοκλήρωση Εργασιών Πιστών Εξετάσεων Υποψηφίων  Οδηγών», 
αναδόχου εταιρείας «Π. Χαλούλος-Β. Βαγενά Ο.Ε.», μέχρι την 16-06-2011.

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ.  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.Δ.  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.Δ. 
186/96.

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 20623/2412/12-04-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  22710/728/14-04-2011  στον  φάκελο  3/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), με συνημμένη την από 07-04-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέματος, με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 16-06-
2011,  για  την  ολοκλήρωση των  εργασιών,  δηλώνοντας  ότι  η  καθυστέρηση  προέκυψε 
λόγω:  α)  Έντονων  βροχοπτώσεων κατά  τη  διάρκεια  του  χειμώνα  και  β)  Λόγω ότι  τα 
ασφαλτικά συγκροτήματα της περιοχής παρέμειναν κλειστά κατά τη χειμερινή περίοδο με 
αποτέλεσμα  να  μην  μπορούσαν  να  ολοκληρωθούν  οι  εργασίες  ασφαλτόστρωσης. 
Σύμφωνα  με  την  άποψη  της  Υπηρεσίας,  μέχρι  την  παρούσα  χρονική  στιγμή  έχουν 
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εκτελεστεί μόνο περιορισμένο μέρος των πλακοστρώσεων και παρατηρείται πολύ μεγάλη 
καθυστέρηση έναρξης και εξέλιξης όλων των εργασιών. Μπορεί τους χειμερινούς μήνες να 
πραγματοποιήθηκαν έντονες βροχοπτώσεις μα τους τελευταίους δύο μήνες οι  καιρικές 
συνθήκες είναι κατάλληλες για εκτέλεση της πλειονότητας των εργασιών. Η προτεραιότητα 
εφαρμογής των εργασιών θα πρέπει να ακολουθεί την σειρά: Επιφανειακή σήμανση επί 
των ασφαλτικών σύμφωνα με  οδηγίες  που παραδόθηκαν από την  Δ/νση Μεταφορών. 
Τοποθέτηση εξωτερικών σιδηρών εισόδων. Υποβίβαση ρείθρων τμήματος αναστροφών. 
Άμεση  διάστρωση  Ασφαλτικών  με  το  άνοιγμα  των  παρασκευαστηρίων.  Τοποθέτηση 
πλακοστρώσεων και λοιπές εργασίες. Στη συνέχεια εισηγείται  τη χορήγηση παράτασης 
προθεσμίας,  με  υποχρέωση  άμεσης  και  πλήρης  επιτάχυνση  όλων  των  εργασιών,  με 
στόχο την ολοκλήρωσή τους εντός περιόδου ενός μηνός και με ολοκλήρωση όλων των 
λοιπών διοικητικών πράξεων εντός της περιόδου μέχρι την 16-06-2011

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/200/19-04-2011)

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων  «Ολοκλήρωση  Εργασιών  Πιστών  Εξετάσεων Υποψηφίων  Οδηγών»,  αναδόχου 
εταιρείας «Π. Χαλούλος-Β. Βαγενά  Ο.Ε.», με υποχρέωση άμεσης και πλήρους επιτάχυνσης 
όλων των  εργασιών,  με  στόχο  την  ολοκλήρωσή τους  εντός  περιόδου  ενός  μηνός  και  με 
ολοκλήρωση όλων των λοιπών διοικητικών πράξεων εντός της περιόδου μέχρι την 16-06-
2011.
.....................................................................................................................................………...
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



ΑΔΑ: 4ΑΓΝ7Λ9-59

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 20  ο  
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε.  Ιωαννίνων  «Αποκατάσταση  παιδικού  σταθμού  Παρακαλάμου»,  αναδόχου 
Τεχνικής Εταιρείας «Α.& Π. Λάμπρης Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2011.

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ.  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.Δ.  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.Δ. 
186/96.

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 19698/2354/12-04-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  21985/687/12-04-2011  στον  φάκελο  3/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), με συνημμένη την αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την 
οποία  εισηγείται  τη  χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας, με  την  οποία  εισηγείται  τη 
χορήγηση παράτασης προθεσμίας, επειδή λόγω της λειτουργίας του παιδικού σταθμού 
δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν οι εργασίες που αφορούν την αναδιαρρύθμιση του 
εσωτερικού χώρου.

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



ΑΔΑ: 4ΑΓΝ7Λ9-59

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/201/19-04-2011)

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση παιδικού σταθμού Παρακαλάμου», αναδόχου Τεχνικής Εταιρείας 
«Α.& Π. Λάμπρης Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2011, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....................................................................................................................................………...
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



ΑΔΑ: 4ΑΓΝ7Λ9-59

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 21  ο     

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε.  Θεσπρωτίας  «Αναπαλαίωση  Δημ.  Σχολείου  Αυλοτόπου  για  χρήση  ως 
Πολιτιστικού Κέντρου», αναδόχου ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΚΕΓΚΑ ΕΔΕ, μέχρι την 31-08-2011.

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ.  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.Δ.  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.Δ. 
186/96.

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 22407/651/13-04-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  22721/730/14-04-2011  στον  φάκελο  3/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.) με την οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου 
του  θέματος, σύμφωνα  με  τη  συνημμένη  αίτηση  του  αναδόχου  και  σύμφωνα  με  το 
συνημμένο αριθ. 2/2011 (θέμα 8ο) Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 
της  Π.Ε.  Θεσπρωτίας,  με  το  οποίο  γνωμοδοτεί  ομόφωνα  υπέρ  της  χορήγησης  της 
παράτασης προθεσμίας.

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος 



ΑΔΑ: 4ΑΓΝ7Λ9-59

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/202/19-04-2011)

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Αναπαλαίωση Δημ. Σχολείου Αυλοτόπου για χρήση ως Πολιτιστικού Κέντρου», 
αναδόχου ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΚΕΓΚΑ ΕΔΕ, μέχρι την 31-08-2011.
.....................................................................................................................................………...
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



ΑΔΑ: 4ΑΓΝ7Λ9-59

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 22  ο     
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αντιπλημμυρικές εργασίες στα Δ.Δ Σπαθαραίων και Μαζαρακιάς», 
αναδόχου εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-06-2011.

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ.  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.Δ.  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.Δ. 
186/96.

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 22407/651/13-04-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  22721/730/14-04-2011  στον  φάκελο  3/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.) με την οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου 
του  θέματος, σύμφωνα  με  τη  συνημμένη  αίτηση  του  αναδόχου  και  σύμφωνα  με  το 
συνημμένο αριθ. 2/2011 (θέμα 4ο) Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 
της  Π.Ε.  Θεσπρωτίας,  με  το  οποίο  γνωμοδοτεί  ομόφωνα  υπέρ  της  χορήγησης  της 
παράτασης προθεσμίας.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/203/19-04-2011)



ΑΔΑ: 4ΑΓΝ7Λ9-59

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας  «Αντιπλημμυρικές εργασίες στα Δ.Δ Σπαθαραίων και Μαζαρακιάς», αναδόχου 
εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-06-2011.

.....................................................................................................................................………...
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



ΑΔΑ: 4ΑΓΝ7Λ9-59

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 23  ο     
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε.  Θεσπρωτίας  «Κατασκευή  περίφραξης  στο  γήπεδο  Μαζαρακιάς», αναδόχου 
εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 31-12-2011.

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ.  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.Δ.  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.Δ. 
186/96.

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 22407/651/13-04-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  22721/730/14-04-2011  στον  φάκελο  3/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.) με την οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου 
του  θέματος, σύμφωνα  με  τη  συνημμένη  αίτηση  του  αναδόχου  και  σύμφωνα  με  το 
συνημμένο αριθ. 2/2011 (θέμα 5ο) Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 
της  Π.Ε.  Θεσπρωτίας,  με  το  οποίο  γνωμοδοτεί  ομόφωνα  υπέρ  της  χορήγησης  της 
παράτασης προθεσμίας.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/204/19-04-2011)



ΑΔΑ: 4ΑΓΝ7Λ9-59

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας  «Κατασκευή  περίφραξης  στο  γήπεδο  Μαζαρακιάς», αναδόχου  εταιρείας 
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 31-12-2011.
.....................................................................................................................................………...
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



ΑΔΑ: 4ΑΓΝ7Λ9-59

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 24  ο     
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εργασίες οδοποιίας στο οδικό δίκτυο Δ.Δ. Λαδοχωρίου», αναδόχου 
εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-06-2011.

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ.  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.Δ.  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.Δ. 
186/96.

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 22407/651/13-04-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  22721/730/14-04-2011  στον  φάκελο  3/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.) με την οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου 
του  θέματος, σύμφωνα  με  τη  συνημμένη  αίτηση  του  αναδόχου  και  σύμφωνα  με  το 
συνημμένο αριθ. 2/2011 (θέμα 3ο) Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 
της  Π.Ε.  Θεσπρωτίας,  με  το  οποίο  γνωμοδοτεί  ομόφωνα  υπέρ  της  χορήγησης  της 
παράτασης προθεσμίας.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/205/19-04-2011)



ΑΔΑ: 4ΑΓΝ7Λ9-59

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας  «Εργασίες οδοποιίας στο οδικό δίκτυο Δ.Δ. Λαδοχωρίου», αναδόχου  εταιρείας 
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-06-2011.
.....................................................................................................................................………...
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



ΑΔΑ: 4ΑΓΝ7Λ9-59

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 25  ο     
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Δ.Δ. Ν. Σελεύκειας», 
αναδόχου εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-06-2011.

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ.  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.Δ.  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.Δ. 
186/96.

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 22407/651/13-04-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  22721/730/14-04-2011  στον  φάκελο  3/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.) με την οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου 
του  θέματος, σύμφωνα  με  τη  συνημμένη  αίτηση  του  αναδόχου  και  σύμφωνα  με  το 
συνημμένο αριθ. 2/2011 (θέμα 2ο) Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 
της  Π.Ε.  Θεσπρωτίας,  με  το  οποίο  γνωμοδοτεί  ομόφωνα  υπέρ  της  χορήγησης  της 
παράτασης προθεσμίας.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/206/19-04-2011)
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Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας  «Ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Δ.Δ. Ν. Σελεύκειας», αναδόχου 
εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-06-2011.
....................................................................................................................................………...
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

         7. Κασσής Μιχαήλ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 26  ο  
Έγκριση  του  1ου Α.Π.Ε.  του  έργου  της  Π.Ε.  Θεσπρωτίας  «Αποκατάσταση  ζημιών 
αύλειου  χώρου  Β’  Ενιαίου  Λυκείου  Ηγουμενίτσας»,  αναδόχου  εταιρείας 
«ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο.Ε.».

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ.  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.Δ.  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.Δ. 
186/96.

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 22407/651/13-04-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  22721/730/14-04-2011  στον  φάκελο  3/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει 
αυξομειώσεις  των  ποσοτήτων  των  εργασιών.  H  δαπάνη  εργασιών  χωρίς  Φ.Π.Α  δεν 
παρουσιάζει  υπέρβαση  σε  σχέση  με  την  συμβατική,  ενώ  η  δαπάνη  με  Φ.Π.Α  του 
παρόντος 1ου Α.Π.Ε. παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση με συμβατική κατά 248,74 € και 
οφείλεται στη μεταβολή του συντελεστή Φ.Π.Α από 19 σε 23%. Η Υπηρεσία εισηγείται την 
έγκριση  του  1ου  ΑΠΕ (υπερβάσεως  λόγω αύξησης  του  ΦΠΑ)  του  έργου του  θέματος, 
σύμφωνα  και  με  το  συνημμένο  στην  εισήγηση,  αριθ.  2/2011  (θέμα  6ο)  Πρακτικό  του 
Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με το οποίο γνωμοδοτεί 
ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ.
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/207/19-04-2011)

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας,  που χρηματοδοτείται από πιστώσεις 
του  Ο.Σ.Κ.,  με  τίτλο  «Αποκατάσταση  ζημιών  αύλειου  χώρου  Β’  Ενιαίου  Λυκείου 
Ηγουμενίτσας», αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο.Ε.», συνολικής δαπάνης € 
29.378,74 με ΦΠΑ, με υπέρβαση κατά € 248,74 ως προς την αρχική σύμβαση, που οφείλεται 
στην αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 23%, σύμφωνα και με το αριθ. 2/2011 (θέμα 6ο) Πρακτικό 
του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με το οποίο γνωμοδοτεί 
ομόφωνα  υπέρ  της  έγκρισης  του  1ου ΑΠΕ,  βάσει  των  διατάξεων  του  άρθρου  57  του  Ν. 
3669/08.

.....................................................................................................................................………...
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 27  ο  
Έγκριση  του  3ου Α.Π.Ε.  του  3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  και  της  1ης Σ.Σ.  του  έργου  της  Π.Ε. 
Θεσπρωτίας  «Κατασκευή   σχολικού   κτιρίου   Β/θμιας  εκπαίδευσης   στην  περιοχή 
Λαδοχωρίου  στο χώρο  του 3ου Γυμνασίου», αναδόχου εταιρείας «ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε.».

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ.  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.Δ.  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.Δ. 
186/96.

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε  πάνω  στο  θέμα  (υποβλήθηκε  με  το  αριθμ.  πρωτ.  22407/651/13-04-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  22721/730/14-04-2011  στον  φάκελο  3/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.) περί έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Σ.Σ. του 
έργου του θέματος, σύμφωνα  και  με το αριθ. 2/2011 (θέμα 7ο)  Πρακτικό του Τεχνικού 
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε να 
αναβληθεί η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος και να επανέλθει σε επόμενη 
συνεδρίαση της Επιτροπής.

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/208/19-04-2011)



ΑΔΑ: 4ΑΓΝ7Λ9-59

Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος «Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του 3ου 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Σ.Σ. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή  σχολικού  κτιρίου 
Β/θμιας εκπαίδευσης  στην περιοχή  Λαδοχωρίου  στο χώρο  του 3ου Γυμνασίου», αναδόχου 
εταιρείας  ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε.», το οποίο θα επανέλθει σε  επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
.....................................................................................................................................………...
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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   28  ο  
Έγκριση ανάθεσης δρομολογίου μεταφοράς μαθητή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις  του  Ν.  2286/1995  «Προμήθειες  του  δημοσίου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου  των  δαπανών  του  Κράτους  και  άλλες  διατάξεις»,  του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί 
Λογιστικών  των  Ν.Π.Δ.Δ»,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  και  της  ΙΒ/6071/26-8-98 
Κ.Υ.Α.  καθώς και την Εγκύκλιο 6 (αριθμ. πρωτ. 2067/14-01-2011) του Υπ. Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-
2011».

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

7. Την  εισήγηση  του  Τμήματος  Προμηθειών  της  Δ/νσης  Διοικητικού  Οικονομικού  της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με 
αρ. πρωτ. οικ. 22570/975/14-04-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 22723/731/14-
04-2011 στον φάκελο 3/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την ανάθεση ενός 
δρομολογίου μεταφοράς ενός μαθητή με αναπηρία από τον τόπο κατοικίας του (Πρέβεζα) 
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στο Ειδικό  Σχολείο  Σαμψούντας,  μέχρι  την  λήξη  του σχολικού έτους  2010-2011,  στην 
μεταφορέα Κωνσταντίνου Ιωάννα, με ποσό € 25,00 με ΦΠΑ.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/209/19-04-2011)

Εγκρίνει την ανάθεση του δρομολογίου μεταφοράς ενός μαθητή με αναπηρία από τον τόπο 
κατοικίας του, (Πρέβεζα) στο Ειδικό Σχολείο Σαμψούντας, μέχρι την λήξη του σχολικού έτους 
2010-2011, στην μεταφορέα Κωνσταντίνου Ιωάννα, με ποσό € 25,00 με ΦΠΑ.

.......................................................................…….......................................……..........……........
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και  στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις  
δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-
04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης  Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 29  ο  

Έγκριση  της  μελέτης  του  έργου  «Επισκευή  Αντλιοστασίων  ΤΟΕΒ  Πεδιάδας  Παραμυθιάς» 
προϋπολογισμού  €  100.000,00  με  ΦΠΑ,  καθώς  και  της  δημοπράτησής  του  βάσει  της 
προβλεπόμενης  από  την  ισχύουσα  νομοθεσία  πρόσκλησης,  με  διαγωνισμό  μεταξύ 
περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 του 
Ν. 3669/08.

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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 
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.Δ. 
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.Δ. 186/96.

6. Την αριθμ. 9/27/06-04-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου του θέματος, με τη διαδικασία επιλογής αναδόχου με διαγωνισμό 
μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων, επειδή η εκτέλεσή 
του  κρίνεται  κατεπείγουσα,  δεδομένου  ότι  -επικείμενης  της  άμεσης  έναρξης  της  αρδευτικής 
περιόδου- εγκυμονεί  ο κίνδυνος της αδυναμίας άρδευσης του Αρδευτικού έργου της Πεδιάδας 
Παραμυθιάς, πολλών χιλιάδων στρεμμάτων, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις υποδομές άρδευσης, 
την  οικονομία  και  την  κοινωνία  της  περιοχής,  εξαιτίας  της  ζημιάς  που  προκλήθηκε  στο 
Αντλιοστάσιο το χειμώνα από κεραυνό. Εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου, θα πρέπει άμεσα να 
γίνουν εργασίες αποκατάστασης των βλαβών, για την αποτροπή σοβαρού επικειμένου κινδύνου 
για  τις  υποδομές  και  την  λειτουργία  του  έργου  και  την  καταστροφή  των  καλλιεργητών  της 
περιοχής. 

Επιπλέον,  λόγω  οικονομικής  αδυναμίας  εκτέλεσης  του  έργου  από  τον  ΤΟΕΒ  της  περιοχής, 
εγκρίθηκε  η  εκτέλεσή  του  με  μέριμνα  και  ευθύνη  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  της  Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, και  βάσει Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου 
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Σουλίου και του ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς. Το έργο θα δημοπρατηθεί με προϋπολογισμό € 
100.000,00  με  ΦΠΑ,  εκ  των  οποίων  ποσό  €  70.000,00  από  πιστώσεις  του  Προγράμματος 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), έτους 2011 της  Π.Ε. Θεσπρωτίας και ποσό € 30.000,00 
από πιστώσεις του Δήμου Σουλίου.

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 22220/650/13-04-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
22715/729/13-04-2011 στον φάκελο 3/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση 
της τεχνικής μελέτης του έργου του θέματος, καθώς και τη διακήρυξη της δημοπρασίας του, με 
διαγωνισμό μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων, βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 28 παραγρ.1 του Ν. 3669/08.

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και  
Μιχαήλ Κασσής, τόνισαν ότι, σύμφωνα και με τη σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου,  πρέπει  –  με  κάθε  πρόσφορο  τρόπο  –  να  ενημερωθούν  για  τη  διενέργεια  του 
διαγωνισμού όλες οι κατά τόπους εργοληπτικές οργανώσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η νομιμότητα 
και η διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης. 

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/210/19-04-2011)

– Εγκρίνει  τη  μελέτη  του  έργου  «Επισκευή  Αντλιοστασίων  ΤΟΕΒ  Πεδιάδας  Παραμυθιάς» 
προϋπολογισμού δημοπράτησης € 100.000,00 με ΦΠΑ, καθώς και τη διακήρυξη της δημοπρασίας 
του  όπως συντάχθηκαν  από τη  Δ/νση  Τεχνικών  Έργων  της  Π.Ε.  Θεσπρωτίας,  σε  βάρος  των 
πιστώσεων  του  Προγράμματος  Κεντρικών  Αυτοτελών  Πόρων  (Κ.Α.Π.)  έτους  2011  της  Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, για ποσό € 70.000,00 και σε βάρος των πιστώσεων του Δήμου Σουλίου για ποσό € 
30.000,00 βάσει  της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του 
Δήμου Σουλίου και  του ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς και  με τα όσα ειδικότερα θα ορίζονται στη 
Σύμβαση αυτή. 

– Εγκρίνει  την  κατασκευή  του  ανωτέρω  έργου  με  διαγωνισμό  μεταξύ  περιορισμένου  αριθμού 
εργοληπτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την αριθμ. 9/27/06-04-2011 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου  Ηπείρου  και  τις  διατάξεις  του  άρθρου  28  του  Ν.  3669/08,  επειδή  η  εκτέλεσή  του 
κρίνεται κατεπείγουσα, δεδομένου ότι  -επικείμενης της άμεσης έναρξης της αρδευτικής περιόδου- 
εγκυμονεί ο κίνδυνος της αδυναμίας άρδευσης του Αρδευτικού έργου της Πεδιάδας Παραμυθιάς, 
πολλών χιλιάδων στρεμμάτων, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις υποδομές άρδευσης, την οικονομία 
και την κοινωνία της περιοχής, εξαιτίας της ζημιάς που προκλήθηκε στο Αντλιοστάσιο το χειμώνα 
από κεραυνό και συνεπώς η συγκεκριμένη περίπτωση συνιστά επείγουσα περίπτωση αποτροπής 
σοβαρού επικειμένου κινδύνου για τις υποδομές και την λειτουργία του έργου και την καταστροφή 
των καλλιεργητών της περιοχής και το έργο αφορά αποκατάσταση ζημιάς από θεομηνία.

– Εγκρίνει τη δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξής του, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 παραγρ.1 του Ν. 3669/08.

......................................................................…….......................................……..........……........
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η 
οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του  Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 30  ο  
Συγκρότηση  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  όλων  των  έργων  αρμοδιότητας  της  Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, είτε αυτά συμπεριλαμβάνονται στα Προγράμματα της 
είτε όχι, για το έτος 2011.

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις  συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 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.Δ.  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.Δ. 186/96.

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 22674/2580-04-2011 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 23131/740/14-04-2011 στον φάκελο 3/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.) με την 
οποία εισηγείται την συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού όλων των έργων 
αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων είτε αυτά περιλαμβάνονται στα 
Προγράμματά   της  για  το  έτος  2011,  είτε  όχι,  από  τους  προτεινόμενους  στο  έγγραφο, 
υπαλλήλους της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/211/19-04-2011)

Συγκροτεί την Επιτροπή Διαγωνισμού όλων των έργων αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, είτε αυτά περιλαμβάνονται στα προγράμματα της είτε 
όχι, για το έτος 2011, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
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κατασκευής Δημοσίων Έργων), από τους κάτωθι υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1 Ελένη Νικολού Πολιτικό Μηχανικό
2 Βασίλειο Οικονόμου Πολιτικό Μηχανικό
3 Ελένη Δημουλά Πολιτικό Μηχανικό
4 Κων/νο Μπότη Πολιτικό Μηχανικό
5 Λάμπρο Κιτσαρά Πολιτικό Μηχανικό
6 Ιωάννη Γιαννούση Τοπογράφο Μηχανικό
7 Γεώργιο Σιώμο Τοπογράφο Μηχανικό
8 Γεώργιο Σταύρου Πολιτικό Μηχανικό
9 Περικλή Βούρδα Ηλ/γο Μηχανικό

10 Θεοφάνη Φλωράκη Πολ/κό Μηχ/κό Τ.Ε.
11 Ελευθερία Κυριακίδη- Μπουντάση Πολ/κό Μηχ/κό Τ.Ε.
12 Σοφία Μητσάκη Πολ/κό Μηχ/κό Τ.Ε.
13 Χριστόφορο Μπάγκα Πολ/κό Μηχ/κό Τ.Ε.
14 Ανδριάννα Παπαδοπούλου Πολ/κό Μηχ/κό Τ.Ε.
15 Αθανάσιο Νάκα Μηχ/γο  Μηχ/κόΤ.Ε.
16 Σωκράτη Μπατσή Εργοδηγό
17 Γεώργιο Ξυνόγαλο Εργοδηγό
18 Κων/νο Παπαγεωργίου Εργοδηγό

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ,  που  αναπληρούν  οποιοδήποτε  τακτικό  μέλος  απουσιάζει  ή 
κωλύεται τους:

1 Χρήστο Ζέρβα Εργοδηγό
2 Βασιλική Λαζανά Εργοδηγό
3 Γεωργία Βασδέκη Εργοδηγό
4 Θεμιστοκλή Δέδε Εργοδηγό
5 Βασιλική Μούτου Εργοδηγό

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, οι αρμοδιότητες της οποίας καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 
21 του Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων), θα ασκεί 
καθήκοντα, όταν πρόκειται για δημοπρασίες έργων με προϋπολογισμό, που δεν υπερβαίνει το 
ανώτατο  όριο,  για  το οποίο  γίνονται  δεκτές  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  2ης τάξης  του  ΜΕΕΠ 
σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 3669/2008. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 21  
του Ν. 3669/2008, κατ’ εξαίρεση, εξουσιοδοτείται ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων, για έργα που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα, να μπορεί να κινήσει την διαδικασία εφαρμογής των παρ. 3 
ως  8  του  άρθρου  21  του  Ν.  3669/2008,  έστω  και  αν  τα  έργα  αυτά  έχουν  προϋπολογισμό 
μικρότερο, από το παραπάνω όριο.

Εξουσιοδοτεί  επίσης  την  Αν  Διευθύντρια  Τεχνικών  Έργων  της  Περιφερειακής  Ενότητας 
Ιωαννίνων,  για  τη  συγκρότηση  των  Επιτροπών  Διεξαγωγής  των  δημοπρασιών  από  τα 
παραπάνω μέλη.
.....................................................................................................................................………...
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 31  ο  
Αναπροσαρμογή μισθώματος  του ακινήτου στο όποιο στεγάζεται  το ΚΕΘΕΑ,  στην 
οδό Κοραή 11,  στα  Ιωάννινα,  ιδιοκτησίας  Κληροδοτήματος  Βλαδίμηρου  Λαζαρίδη, 
βάσει του αριθμ. πρωτ. 240/14-1-2009 μισθωτηρίου με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Ιωαννίνων (ήδη Π.Ε. Ιωαννίνων). 

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

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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.Δ.  242/96  περί  μισθώσεων,  του  Π.Δ.  34/95  περί  εμπορικών 
μισθώσεων,  του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και  ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου  των  δαπανών του  Κράτους  και  άλλες  διατάξεις»,  του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του 
Π.Δ.  161/2000  (ΦΕΚ  Α’  145/23-06-2000)  περί  μεταβίβασης  στις  Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις, αρμοδιότητες τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν στην πρωτοβάθμια 
και  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση,  σε  συνδυασμό  με  τις  διατάξεις  του  άρθρ.  94  του  Ν. 
3852/2010 και του άρθρ. 10 του Ν. 3870/2010. 

6. Την εισήγηση του  Τμήματος  Προμηθειών  της  Δ/νσης Οικονομικού  της  Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
21847/1714/12-04-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 21895/685/12-04-2011 στον 
φάκελο  3/2011  εισηγήσεων  Ο.Ε.),  στην  οποία  αναφέρεται  ότι  η  Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων είχε μισθώσει για τη στέγαση του ΚΕΘΕΑ, ακίνητο στην οδό 
Κοραή 11, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Βλαδίμηρου Λαζαρίδη, βάσει του αρ. 240/14-1-
2009  υπηρεσιακού  μισθωτηρίου,  στο  οποίο  υπάρχει  όρος  που  προβλέπει  την 
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αναπροσαρμογή του μισθώματος, από 1-1-2011, ήτοι μετά την πάροδο δύο ετών και για 
κάθε  έτος,  όπως νομίμως προβλέπεται,  δηλαδή το 75% του τιμάριθμου του κόστους 
ζωής  όπως  αυτό  καθορίζεται  από  την  Τράπεζα  της  Ελλάδος  για  τους  αμέσως 
προηγούμενους 12 μήνες. Το μίσθωμα ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00 € τον μήνα και 
με  την  νόμιμη  αύξηση  που  είναι  για  τον  Ιανουάριο  2011  3,9%  (σύμφωνα  με  την 
ανακοίνωση της ΕΣΥΕ για τις αναπροσαρμογές μισθωμάτων), θα ανέρθει στα 1.558,50 € 
τον  μήνα  και  η  δαπάνη  βαρύνει  τον  προϋπολογισμό  της  Περιφέρειας  Ηπείρου, 
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων (ΚΑΕ 072/0813). 

7. Κατά  τη  διάρκεια  της  συζήτησης  του  θέματος,  ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής, 
Περιφερειάρχης  Ηπείρου,  εισηγήθηκε  και  έγινε  αποδεκτό,  να  τηρηθεί  ο  όρος  της 
σύμβασης μίσθωσης και να δοθεί η προβλεπόμενη εκ του νόμου αναπροσαρμογή.

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/212/19-04-2011)

Εγκρίνει την αναπροσαρμογή του μηνιαίου καταβαλλόμενου μισθώματος για το έτος 2011, του 
ακινήτου στο όποιο στεγάζεται το ΚΕΘΕΑ, στην οδό Κοραή αρ. 11 στα Ιωάννινα, ιδιοκτησίας 
Κληροδοτήματος  Βλαδίμηρου  Λαζαρίδη,  βάσει  του  αριθμ.  πρωτ.  240/14-01-2009 
υπηρεσιακού  μισθωτηρίου  με  τη  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  Ιωαννίνων  (ήδη  Περιφερειακή 
Ενότητα Ιωαννίνων) και το οποίο θα ανέλθει στο ποσό των € 1.558,50 (από € 1.500,00), ήτοι 
με ποσοστό αύξησης  3,9% σύμφωνα με την ανακοίνωση  της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τις αναπροσαρμογές μισθωμάτων, η δε δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό 
της Περιφέρειας Ηπείρου, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων (ΚΑΕ 072/0813).

......................................................................…….......................................……..........……........
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 32  ο  
Έγκριση  παράτασης  σύμβασης  μίσθωσης  ακινήτου  ιδιοκτησίας  Π.  Νάση,  επί  της 
οδού  Μελανίδη  4  στα  Ιωάννινα,  για  τις  ανάγκες στέγασης  των  Υπηρεσιών  της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

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

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

3. Τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  {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 Διαύγεια».

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.Δ.  242/96  περί  μισθώσεων,  του  Π.Δ.  34/95  περί  εμπορικών 
μισθώσεων,  του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες  του δημοσίου τομέα και  ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου  των  δαπανών  του  Κράτους  και  άλλες  διατάξεις»,  του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του 
Π.Δ.  161/2000  (ΦΕΚ  Α’  145/23-06-2000)  περί  μεταβίβασης  στις  Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις, αρμοδιότητες τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν στην πρωτοβάθμια 
και  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση,  σε  συνδυασμό με  τις  διατάξεις  του  άρθρ.  94  του  Ν. 
3852/2010 και του άρθρ. 10 του Ν. 3870/2010. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
21847/1714/12-04-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 21895/685/12-04-2011 στον 
φάκελο  3/2011  εισηγήσεων  Ο.Ε.),  στην  οποία  αναφέρεται  ότι  η  Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση  Ιωαννίνων  είχε  μισθώσει,  για  να  καλύψει  τις  στεγαστικές  της  ανάγκες, 
ακίνητο  στην  οδό  Μελανίδη 4,  του  οποίου  η  μίσθωση λήγει  την  30η Απριλίου  2011. 
Επειδή  εξακολουθούν  να  υφίστανται  οι  ανάγκες  στέγασης  των  Υπηρεσιών  της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, η Υπηρεσία εισηγείται την παράταση της μίσθωσης, 
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για χρονικό διάστημα ίσο με τον αρχικώς προβλεπόμενο χρόνο μίσθωσης (αρθρ. 21, Ν. 
242/7-8-1996), από 1/5/2011 έως 30/4/2015, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης 
και με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 20 του ιδίου Νόμου. Το ποσό του μισθώματος 
ανέρχεται  στο  ποσό  των  1209,60  €  και  η  δαπάνη  βαρύνει  τον  προϋπολογισμό  της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων (ΚΑΕ 072/0813).

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/213/19-04-2011)

Εγκρίνει  την παράταση της μίσθωσης του ακινήτου ιδιοκτησίας Πολυχρόνη Νάση, το οποίο 
βρίσκεται στα Ιωάννινα, στην οδό Γ. Μελανίδη αρ. 4, το οποίο μισθώθηκε από τη Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση  Ιωαννίνων βάσει  του  αριθμ.  2210/30-04-2007  υπηρεσιακού  μισθωτηρίου, 
επειδή εξακολουθούν να υφίστανται οι ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Ιωαννίνων). 

Η  παράταση  θα  ισχύσει  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  τον  αρχικώς  προβλεπόμενο  στη 
σύμβαση  (αρθρ.  21,  Ν.  242/7-8-1996),  ήτοι  από 01-05-2011 έως 30-04-2015 και  με  τους 
ίδιους  όρους της  αρχικής  σύμβασης,  με  την  επιφύλαξη των  άρθρων 19 και  20  του ιδίου 
Νόμου.  Το  ποσό  του  μισθώματος  ανέρχεται  σε  €  1209,60  και  η  δαπάνη  βαρύνει  τον 
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων (ΚΑΕ 072/0813).
......................................................................…….......................................……..........……........
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 33  ο  
Έγκριση  παράτασης  σύμβασης  μίσθωσης  ακινήτου  ιδιοκτησίας  Χ.  Κυριακόπουλου, 
επί της οδού Αθ. Διάκου αρ.6 στα Ιωάννινα, για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών 
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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.Δ.  242/96  περί  μισθώσεων,  του  Π.Δ.  34/95  περί  εμπορικών 
μισθώσεων,  του Π.Δ.  118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»,  τις 
διατάξεις  του  Ν.  2286/1995  «Προμήθειες  του  δημοσίου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου  των  δαπανών  του  Κράτους  και  άλλες  διατάξεις»,  του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του 
Π.Δ.  161/2000  (ΦΕΚ  Α’  145/23-06-2000)  περί  μεταβίβασης  στις  Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις, αρμοδιότητες τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρ. 94 του Ν. 3852/2010 
και του άρθρ. 10 του Ν. 3870/2010. 

6. Την  εισήγηση  του  Τμήματος  Προμηθειών  της  Δ/νσης  Οικονομικού  της  Περιφερειακής 
Ενότητας  Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
21847/1714/12-04-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 21895/685/12-04-2011 στον 
φάκελο 3/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Ιωαννίνων είχε μισθώσει, για να καλύψει τις στεγαστικές της ανάγκες, ακίνητο στην οδό 
Αθ. Διάκου 6, του οποίου η μίσθωση λήγει την 30η Απριλίου 2011. Επειδή εξακολουθούν 
να  υφίστανται  οι  ανάγκες  στέγασης  των  Υπηρεσιών  της  Περιφερειακής  Ενότητας 
Ιωαννίνων, η Υπηρεσία εισηγείται την παράταση της μίσθωσης, για χρονικό διάστημα ίσο 
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με  τον  αρχικώς  προβλεπόμενο  χρόνο  μίσθωσης  (αρθρ.  21,  Ν.  242/7-8-1996),  από 
1/5/2011 έως 30/4/2015, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με την επιφύλαξη 
των άρθρων 19 και 20 του ιδίου Νόμου. Το ποσό του μισθώματος ανέρχεται στο ποσό 
των  380,00  €  και  η  δαπάνη  βαρύνει  τον  προϋπολογισμό  της  Περιφέρειας  Ηπείρου, 
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων (ΚΑΕ 072/0813).

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/214/19-04-2011)

Εγκρίνει  την παράταση της μίσθωσης του ακινήτου ιδιοκτησίας Χρύσανθου Κυριακόπουλου, 
το οποίο βρίσκεται στα Ιωάννινα, στην οδό Αθανασίου Διάκου 6, το οποίο μισθώθηκε από τη 
Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  Ιωαννίνων βάσει  του  αριθμ.  2211/30-4-2007  υπηρεσιακού 
μισθωτηρίου, επειδή εξακολουθούν να υφίστανται οι ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Ιωαννίνων). 

Η  παράταση  θα  ισχύσει  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  τον  αρχικώς  προβλεπόμενο  στη 
σύμβαση  (αρθρ.  21,  Ν.  242/7-8-1996),  ήτοι  από 01-05-2011 έως 30-04-2015 και  με  τους 
ίδιους  όρους της  αρχικής  σύμβασης,  με  την  επιφύλαξη των  άρθρων 19 και  20  του ιδίου 
Νόμου. Το ποσό του μηνιαίου μισθώματος ανέρχεται σε € 380,00 και η δαπάνη βαρύνει τον 
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων (ΚΑΕ 072/0813).
......................................................................…….......................................……..........……........
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 34  ο  
Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Ι. Μούλια, επί της οδού 
Πυρσινέλλα  αρ.6  στα  Ιωάννινα,  για  τις  ανάγκες στέγασης  των  Υπηρεσιών  της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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.Δ.  242/96  περί  μισθώσεων,  του  Π.Δ.  34/95  περί  εμπορικών 
μισθώσεων,  του Π.Δ.  118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»,  τις 
διατάξεις  του  Ν.  2286/1995  «Προμήθειες  του  δημοσίου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου  των  δαπανών  του  Κράτους  και  άλλες  διατάξεις»,  του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του 
Π.Δ.  161/2000  (ΦΕΚ  Α’  145/23-06-2000)  περί  μεταβίβασης  στις  Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις, αρμοδιότητες τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρ. 94 του Ν. 3852/2010 
και του άρθρ. 10 του Ν. 3870/2010. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφερειακής 
Ενότητας  Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
21847/1714/12-04-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 21895/685/12-04-2011 στον 
φάκελο 3/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Ιωαννίνων είχε μισθώσει, για να καλύψει τις στεγαστικές της ανάγκες, ακίνητο στην οδό 
Πυρσινέλα 6, του οποίου η μίσθωση λήγει την 31η Μαΐου 2011. Επειδή εξακολουθούν να 
υφίστανται οι ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
η  Υπηρεσία  εισηγείται  την  παράταση της  μίσθωσης,  για  χρονικό  διάστημα ίσο με  τον 
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αρχικώς προβλεπόμενο χρόνο μίσθωσης (αρθρ. 21, Ν. 242/7-8-1996), από 1/6/2011 έως 
31/5/2015, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με την επιφύλαξη των άρθρων 
19 και 20 του ιδίου Νόμου. Το ποσό του μισθώματος ανέρχεται στο ποσό των 770,44 € και 
η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου, Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων (ΚΑΕ 072/0813).

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/215/19-04-2011)

Εγκρίνει  την  παράταση της  μίσθωσης του  ακινήτου  ιδιοκτησίας  Μούλια  Ιωάννη,  το  οποίο 
βρίσκεται στα Ιωάννινα, στην οδό Πυρσινέλλα αρ. 6, το οποίο μισθώθηκε από τη Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση  Ιωαννίνων βάσει  του  αριθμ.  2201/30-04-2007  υπηρεσιακού  μισθωτηρίου, 
επειδή εξακολουθούν να υφίστανται οι ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Ιωαννίνων). 

Η  παράταση  θα  ισχύσει  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  τον  αρχικώς  προβλεπόμενο  στη 
σύμβαση  (αρθρ.  21,  Ν.  242/7-8-1996),  ήτοι  από 01-06-2011 έως 31-05-2015 και  με  τους 
ίδιους  όρους της  αρχικής  σύμβασης,  με  την  επιφύλαξη των  άρθρων 19 και  20  του ιδίου 
Νόμου. Το ποσό του μηνιαίου μισθώματος ανέρχεται σε € 770,44 και η δαπάνη βαρύνει τον 
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων (ΚΑΕ 072/0813).
......................................................................…….......................................……..........……........
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

        7. Κασσής Μιχαήλ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 35  ο  
Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση σε μία (1)  εφημερίδα, συνοπτικού πίνακα του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου.

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις  του  Ν.  2286/1995  «Προμήθειες  του  δημοσίου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου  των  δαπανών  του  Κράτους  και  άλλες  διατάξεις»,  του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

6. Την  εισήγηση  της  Γραμματείας  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  της  Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 23145/741/15-
04-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 23160/742/15-04-2011 στον φάκελο 3/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης € 550,00 προκειμένου να 
δημοσιευθεί συνοπτικός πίνακας προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, έτσι όπως 
ψηφίστηκε με την αριθ. 8/25/31-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου .

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/216/19-04-2011)

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού περίπου € 550,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
του Φορέα 072, ΚΑΕ 0841 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη δημοσίευση 
σε μία (1) εφημερίδα, του συνοπτικού πίνακα προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, έτσι 
όπως ψηφίστηκε με την αριθ. 8/25/31-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. 
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.....................................................................................................................................………....
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. 

                                   ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 2. Πλιάκος Μιχαήλ 

3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

         7. Κασσής Μιχαήλ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 36  ο  
Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 19ης Απριλίου ως ημέρας Φιλελληνισμού και 
Διεθνούς Αλληλεγγύης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις  του  Ν.  2286/1995  «Προμήθειες  του  δημοσίου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου  των  δαπανών  του  Κράτους  και  άλλες  διατάξεις»,  του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και την 
Εγκύκλιο  6  (αριθμ.  πρωτ.  2067/14-01-2011)  του  Υπ.  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011».

6. Την  εισήγηση  του  Γραφείου  Τύπου  και  Δημοσίων  Σχέσεων   της  Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
20117/362/14-04-2011  έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  23198/745/15-04-2011  στον 
φάκελο 3/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται  την έγκριση  δαπανών για τον 
εορτασμό της 19ης Απριλίου ως ημέρα Φιλελληνισμού και  Διεθνούς Αλληλεγγύης,  στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, που θα γίνει, βάση του προγράμματος και στην οποία 
θα  συμμετέχει  η  Περιφέρεια  Ηπείρου,  σύμφωνα  με  την  αριθμ.  πρωτ.  16053/31-03-11 
απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.  Οι δαπάνες συνολικού ποσού € 1.000,00 πλέον 
ΦΠΑ,  περιλαμβάνουν  έκδοση προσκλήσεων και  φακέλων,  αγορά στεφάνων,  ενοικίαση 
ηχητικής εγκατάστασης.
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/217/19-04-2011)

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072 ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), για 
την  κάλυψη  των  εξόδων  του  εορτασμού  της  19ης Απριλίου  ως  ημέρα  Φιλελληνισμού  και 
Διεθνούς  Αλληλεγγύης,  στην  Περιφερειακή  Ενότητα  Ιωαννίνων,  που  θα  γίνει,  βάση  του 
προγράμματος και στην οποία θα συμμετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, σύμφωνα με την αριθμ. 
πρωτ. 16053/31-03-11 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.  Οι δαπάνες, περιλαμβάνουν 
έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, αγορά στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης.
................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 37  ο  
Έγκριση δαπανών για την αγορά γλυκών, πασχαλινών αυγών κ.λ.π. για παραμεθόρια 
φυλάκια της 8ης Μεραρχίας, ενόψει της επίσκεψης του Περιφερειάρχη Ηπείρου σε αυτά 
λόγω της εορτής του Πάσχα.

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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις  του  Ν.  2286/1995  «Προμήθειες  του  δημοσίου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου  των  δαπανών  του  Κράτους  και  άλλες  διατάξεις»,  του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και την 
Εγκύκλιο  6  (αριθμ.  πρωτ.  2067/14-01-2011)  του  Υπ.  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011».

6. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων  της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 20117/362/14-04-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  23198/745/15-04-2011  στον  φάκελο  3/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται  την έγκριση δαπάνης, για την αγορά γλυκών, 
πασχαλινών αυγών κτλ για παραμεθόρια φυλάκια της 8ης Μεραρχίας ενόψει της επίσκεψης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου σε αυτά λόγω της εορτής του Πάσχα.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/218/19-04-2011)
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Εγκρίνει  τη συνολική δαπάνη ποσού € 300,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072 ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), για 
την  αγορά γλυκών,  πασχαλινών αυγών κτλ,  για  παραμεθόρια φυλάκια της  8ης Μεραρχίας 
ενόψει της επίσκεψης του Περιφερειάρχη Ηπείρου σε αυτά λόγω της εορτής του Πάσχα.
................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

         7. Κασσής Μιχαήλ  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 38  ο  
Ματαίωση  του  ανοιχτού  μειοδοτικού  διαγωνισμού  προμήθειας  καυσίμων  και 
λιπαντικών  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Θεσπρωτίας,  ο  οποίος  κατέστη  άγονος, 
βάσει των αριθμ. 1/05-04-2011 και 2/07-04-2011 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειάς 
του  και  έγκριση  απευθείας  ανάθεσης  για  την  προμήθεια  καυσίμων  κίνησης  και 
λιπαντικών, 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και  ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου  των  δαπανών του  Κράτους  και  άλλες  διατάξεις»,  του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την Εγκύκλιο 6 
(αριθμ. πρωτ. 2067/14-01-2011) του  Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011».

6. Την  αριθμ.  292/08-12-2010  απόφαση  της  Νομαρχιακής  Επιτροπής  Ανάπτυξης  & 
Ποιότητας Ζωής Θεσπρωτίας με την οποία ματαιώθηκαν τα αποτελέσματα του από 30-
11-2010  ανοικτού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  υγρών  καυσίμων  κίνησης  και 
λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ν.Α. Θεσπρωτίας, των Ν.Π.Δ.Δ. και των 
κέντρων Υγείας του Νομού, επειδή η μοναδική προσφορά που κατατέθηκε δεν πληρούσε 
τους  όρους  της  διακήρυξης.  Επιπλέον  εγκρίθηκε  η  διεξαγωγή  επαναληπτικού 
διαγωνισμού την 10-02-2011 και η αριθμ. 7/2010 διακήρυξη αυτού.

7. Την  αριθμ.  4/73/22-02-2011  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας 
Ηπείρου,  με  την  οποία  ματαιώθηκαν  τα  αποτελέσματα  του  από  10-02-2011 
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επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια  υγρών καυσίμων κίνησης και 
λιπαντικών  της  Π.Ε.  Θεσπρωτίας, επειδή  κατέστη  άγονος.  Επιπλέον  εγκρίθηκε  η 
διεξαγωγή νέου ανοιχτού  μειοδοτικού διαγωνισμού,  την 05-04-2011 (με επαναληπτική 
ημερομηνία την 07-04-011) και η αριθμ. /2011 διακήρυξη αυτού.

8. Την  εισήγηση  του  Τμήματος  Προμηθειών  της  Δ/νσης  Διοικητικού  –  Οικονομικού  της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με 
το  με  αρ.  πρωτ.  22850/1397/15-04-2011  έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ. 
23119/739/15-04-2011 στον φάκελο 3/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με συνημμένα τα αριθμ. 
1/05-04-2011  και  2/07-04-2011  Πρακτικά  της  Επιτροπής  Διεξαγωγής  του ανοιχτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με τα οποία, η Επιτροπή εισηγείται τη 
ματαίωση του διαγωνισμού, επειδή δεν προσήλθαν υποψήφιοι προμηθευτές. Επιπλέον η 
Υπηρεσία  εισηγείται  ως  επείγον  (για  δύο  μήνες  περίπου  και  προϋπολογισμού  μέχρι 
20.000,00 €) την απ’ ευθείας ανάθεση για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και 
λιπαντικών των οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
στην  εταιρεία  ΑΦΟΙ  ΜΙΧΑΗΛ  ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΙ  Ο.Ε.  με  ΑΦΜ  082970873  ΔΟΥ 
Ηγουμενίτσας 1ο χιλ.  παράδρομος Εγνατίας, μέχρι και την ανάδειξη νέου προμηθευτή 
στον επαναληπτικό διαγωνισμό που θα διενεργηθεί. 
9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/219/19-04-2011)

− Ματαιώνει  τον  από  05-04-2011  (με  επανάληψη  την  07-04-011)  ανοιχτό  μειοδοτικό 
διαγωνισμό για την προμήθεια 1) πετρελαίου θέρμανσης, 2) υγρών καυσίμων κίνησης και 3) 
λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, επειδή 
κατέστη  άγονος,  σύμφωνα  με  τα  αριθμ.  1/05-04-2011  και  2/07-04-2011  Πρακτικά της 
Επιτροπής  Διεξαγωγής  του  Διαγωνισμού,  δεδομένου  ότι  δεν  προσήλθαν  υποψήφιοι 
προμηθευτές για κατάθεση προσφοράς και

− Εγκρίνει την ανάθεση στην εταιρεία με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΙ 
Ο.Ε. με ΑΦΜ 082970873 ΔΟΥ Ηγουμενίτσας 1ο χιλ. παράδρομος Εγνατίας, της προμήθειας 
υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, μέχρι την ανάδειξη νέου μειοδότη – προμηθευτή 
στον  επαναληπτικό  διαγωνισμό  που  θα  διενεργηθεί  και  την  υπογραφή  των  σχετικών 
συμβάσεων (ήτοι για δύο μήνες περίπου και με προϋπολογισμό έως € 20.000,00 πλέον 
ΦΠΑ)  με  τιμή  χρέωσης  που  θα  υπολογίζεται  στην  λιανική  τιμή  του  πρατηρίου  του 
προμηθευτή κατά την ημέρα πώλησης του καυσίμου και λιπαντικών.

− Εγκρίνει την υπογραφή της σύμβασης με την ως άνω εταιρεία, για την προμήθεια υγρών 
καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

.....................................................................................................................................………....
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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7. Κασσής Μιχαήλ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1  ο  
Έγκριση  της  μελέτης  του  έργου  «Αποκατάσταση  βλαβών  Αντλιοστασίου  Α0 
Παντάνασσας (ΤΟΕΒ Μπόϊδα – Μαυρής)» προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ και της 
διακήρυξης της δημοπρασίας του, με τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 ΚΔΕ, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

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

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

3. Τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  {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 Διαύγεια».

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 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και 
του  Π.Δ.  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.Δ. 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.Δ. 
186/96  και  της  αριθμ.  35130/739/09-08-2010  (ΦΕΚ  Β’1291/11-08-10) απόφασης  του 
Υπουργού Οικονομικών.

6. Την αριθμ. 9/27/06-04-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Ηπείρου, με 
την  οποία  εγκρίθηκε  η  εκτέλεση  του  έργου  του  θέματος, με  διενέργεια  πρόχειρου 
διαγωνισμού, με μελέτη και μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, για 
την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων στις υποδομές άρδευσης, λόγω βλάβης 
που  προκλήθηκε  στο  Αντλιοστάσιο  της  Παντάνασσας,  οι  οποίες  πρέπει  να 
αποκατασταθούν άμεσα, πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου. Επιπλέον, εγκρίθηκε 
η εκτέλεση του έργου βάσει Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, 
του Δήμου Ζηρού και του ΤΟΕΒ Μπόιδα – Μαυρής.
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7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 22268/911/13-04-2011 έγγραφο, συνημμένο 
με  αρ.  πρωτ.  22553/716/14-04-2011  στον  φάκελο  3/2011  εισηγήσεων  Ο.Ε.),  με  την 
οποία εισηγείται την έγκριση της μελέτης του έργου του θέματος, καθώς και τη διακήρυξη 
της δημοπρασίας του με πρόχειρο διαγωνισμό, βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του 
Ν. 3669/08.

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος,  τα μέλη της Επιτροπής κ.κ.  Αθηνά 
Ιωάννου  και  Μιχαήλ Κασσής,  τόνισαν ότι,  σύμφωνα  και  με  τη  σχετική  απόφαση του 
Περιφερειακού  Συμβουλίου  Ηπείρου,  πρέπει  –  με  κάθε  πρόσφορο  τρόπο  –  να 
ενημερωθούν  για  τη  διενέργεια  του  διαγωνισμού  όλες  οι  κατά  τόπους  εργοληπτικές 
οργανώσεις,  ώστε  να  εξασφαλισθεί  η  νομιμότητα  και  η  διαφάνεια  στη διαδικασία  της 
ανάθεσης. 

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/220/19-04-2011)

– Εγκρίνει  τη μελέτη του έργου  «Αποκατάσταση βλαβών Αντλιοστασίου Α0 Παντάνασσας 
(ΤΟΕΒ Μπόϊδα – Μαυρής)» προϋπολογισμού δημοπράτησης € 50.000,00 με ΦΠΑ, όπως 
συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, σε βάρος των πιστώσεων 
α)  του  Προγράμματος  Κεντρικών  Αυτοτελών  Πόρων  (Κ.Α.Π.)  έτους  2011  της  Π.Ε. 
Πρέβεζας για ποσό € 42.000,00  β)  του  Δήμου Ζηρού  για ποσό € 5.000,00 και  γ)  του 
ΤΟΕΒ  Μπόιδα  –  Μαυρής  για  ποσό  €  3.000,00  βάσει  της  σχετικής  Προγραμματικής 
Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ζηρού και του ΤΟΕΒ Μπόιδα – 
Μαυρής και με τα όσα ειδικότερα θα ορίζονται στη Σύμβαση αυτή.

– Εγκρίνει τη διακήρυξη της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου,  όπως συντάχθηκε από τη 
Δ/νση  Τεχνικών  Έργων  της  Π.Ε.  Πρέβεζας,  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  διενέργεια 
πρόχειρου  διαγωνισμού,  με  μέριμνα  της  Δ.Τ.Ε./Π.Ε.  Πρέβεζας,  σύμφωνα  με  την  αριθμ. 
9/27/06-04-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Ηπείρου, βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 ΚΔΕ και της αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-
08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.      

......................................................................…….......................................……..........……........
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2  ο  

Δικαστική  Εκπροσώπηση  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  ενώπιον  του  Συμβουλίου  της 
Επικρατείας  σχετικά  με  την  από  24-12-2003  προσφυγή  της  Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, για την ακύρωση της αριθμ. 24354/24-11-2003 απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία παραπέμφθηκε στο ΣτΕ με 
την υπ΄ αριθμ. 240/2008 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  {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 Διαύγεια».

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 Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την αριθμ. 32/112/06-10-2009 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων, με 
την  οποία αποφασίσθηκε  η  ανάθεση στη Γεωργία Τατάγια  του Μιχαήλ,  δικηγόρο και 
κάτοικο  Αθηνών,  της  δικαστικής  εκπροσώπησης  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης 
Ιωαννίνων, ενώπιον του ΣτΕ, για την υπόθεση του θέματος, κατά τη δικάσιμο της 27-04-
2010 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

7. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 23283/405/18-04-2011 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ.  πρωτ.  23296/751/18-04-2011 στον φάκελο 3/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.),  στην οποία 
αναφέρεται  ότι  η  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  Ιωαννίνων  είχε  ασκήσει  ενώπιον  του 
Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων  την  με  ημερομηνία  κατάθεσης  24-12-2003 
προσφυγή της κατά του Ελληνικού Δημοσίου, με την οποία επεδίωκε την ακύρωση της 
αριθμ. 24354/24-11-2003 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου. 
Επί  της  προσφυγής  αυτής  εξεδόθη  η  υπ΄αριθμ  240/2008  απόφαση  του  ως  άνω 



ΑΔΑ: 4ΑΓΝ7Λ9-59

Δικαστηρίου και η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου και 
εκδικάζεται μετά από αναβολή  στις 4-5-2011. Προκειμένου η Περιφέρεια Ηπείρου να 
εκπροσωπηθεί από συνήγορο στη εν λόγω δίκη θα πρέπει στα πλαίσια που ορίζει το 
άρθρο (176 παρ.1 περ.η του Ν.3852/2010 ) να ληφθεί σχετική απόφαση.

8. Κατά  τη  διάρκεια  της  συζήτησης  του  θέματος,  ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής, 
Περιφερειάρχης  Ηπείρου,  εισηγήθηκε  να  ανατεθεί  η  δικαστική  εκπροσώπηση  της 
Περιφέρειας Ηπείρου, στην Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 10/221/19-04-2011)

Αναθέτει στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ΔΣΑ) 
οδός Σκουφά αρ. 60, τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του 
Συμβουλίου  της  Επικρατείας,  σχετικά  με  την  κατωτέρω  αναφερόμενη  υπόθεση  της 
Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Ιωαννίνων  (ήδη  Περιφερειακή  Ενότητα  Ιωαννίνων),  στα 
δικαιώματα και  υποχρεώσεις  της  οποίας  υπεισήλθε  αυτοδικαίως η  Περιφέρεια  Ηπείρου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 283 και 176 παρ.1 εδ’ η του Ν. 3852/2010, ώστε να 
καταθέτει  έγγραφα,  υπομνήματα και  γενικά να  προβαίνει  σε οποιαδήποτε  ενέργεια  είναι 
απαραίτητη  για  την  εκπροσώπηση  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  (Περιφερειακή  Ενότητα 
Ιωαννίνων), για την ορισθείσα δικάσιμο της 04-05-2011 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, 
για  τη  συζήτηση  της  από  24-12-2003  προσφυγής  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης 
Ιωαννίνων,  για  την  ακύρωση  της  αριθμ.  24354/24-11-2003  απόφασης  του  Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία παραπέμφθηκε στο ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 
240/2008 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

Σημειώνεται  ότι  οι  αμοιβές  του  δικηγόρου  στις  περιπτώσεις  ορισμού  δικαστικού 
εκπροσώπου της Περιφέρειας Ηπείρου, ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Περί 
Δικηγόρων, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 Τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, δήλωσαν –όπως και σε 
συζήτηση παρόμοιων θεμάτων σε προηγούμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής– ότι είναι 
μεν  θετικοί  στην  εκπροσώπηση  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  ενώπιον  του  ΣτΕ, 
εξακολουθούν όμως να ισχύουν οι  ενστάσεις από άποψη δεοντολογίας της παράταξης 
«ΗΠΕΙΡΟΣ  ΤΟΠΟΣ  ΝΑ  ΖΕΙΣ»  ως  προς  την  συνεχιζόμενη  εκπροσώπηση  της 
Περιφέρειας  Ηπείρου  ενώπιον  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  (ΣτΕ)  από  την  κ. 
Γεωργία Τατάγια η οποία ενώ εκπροσωπούσε για χρόνια τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Ιωαννίνων στις υποθέσεις ενώπιον του ΣτΕ, πριν τις περιφερειακές εκλογές μιλούσε και 
εκ μέρους του τότε Νομάρχη Ιωαννίνων και υποψηφίου Περιφερειάρχη, κ. Καχριμάνη ως 
δικηγόρος του, εκπροσωπώντας τον σε προσωπικές υποθέσεις.

.....................................................................................................................................………....
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 2. Πλιάκος Μιχαήλ 

3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3  ο  
Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση 
του  οδικού  δικτύου  Π.Ε.  Άρτας  λόγω φυσικών  καταστροφών»,  προϋπολογισμού  € 
99.450,00 με ΦΠΑ, δεδομένου ότι η από 12-04-2011 δημοπρασία του απέβη άγονος, 
επειδή δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς.

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ.  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.Δ.  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.Δ. 
186/96.

6. Την  με  αριθμ.  πρωτ.  74635/29.12.2010  απόφαση  Υπουργείου  Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «έκτακτης επιχορήγησης, συνολικού 
ποσού 10.314.168,00 € σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Νομαρχιακά Διαμερίσματα της 
χώρας προς κάλυψη δαπανών αποκατάστασης του οδικού δικτύου τους λόγω φυσικών 
καταστροφών»,  με  την  οποία  χορηγήθηκε  στην  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  Άρτας  στα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις της οποίας υπεισήλθε αυτοδικαίως η Περιφέρεια Ηπείρου, το 
ποσό των 99.450,00 € για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο 
μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα.

7. Την αριθμ.  5/97/03-03-2011 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος, η διακήρυξή του, καθώς 
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και η δημοπράτησή του βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

8. Την εισήγηση της Δ/νσης  Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας  Άρτας  που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1216/14-04-2011 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 23181/743/15-04-2011 στον φάκελο 3/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
με συνημμένο το από 12-04-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, σύμφωνα με 
το  οποίο  στη  διενεργηθείσα  δημοπρασία  δεν  προσήλθε  κανείς  ενδιαφερόμενος  για 
επίδοση  προσφοράς  και  εισηγείται  τον  ορισμό  νέας  ημερομηνίας  διεξαγωγής  της 
δημοπρασίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/222/19-04-2011)

Επειδή  η διενεργηθείσα την  12-04-2011  δημοπρασία  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου της Π.Ε. Άρτας  «Αποκατάσταση του οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας λόγω φυσικών 
καταστροφών», προϋπολογισμού € 99.450,00 με ΦΠΑ,  απέβη άγονος,  δεδομένου ότι  δεν 
προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς,  σύμφωνα με το από 12-04-2011 
Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, 

Ορίζει  την  6η Μαΐου  2011  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  10:00  π.μ.  (λήξη  επίδοσης 
προσφορών),  ως  νέα  ημέρα  διεξαγωγής  της  ανωτέρω  δημοπρασίας,  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών  Έργων 
Π.Ε.  Άρτας,  με  τους  ίδιους  όρους  που  καθορίζονται  στην  εγκεκριμένη  διακήρυξη 
δημοπρασίας και στο περιληπτικό τεύχος αυτής.
.....................................................................................................................................………....
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 2. Πλιάκος Μιχαήλ 

3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4  ο  

Ορισμός δικηγόρου για την υπεράσπιση του πρώην Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Ν.Α. Άρτας, κατηγορουμένου για τροχαίο ατύχημα στη δίκη στο Εφετείο 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  {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 Διαύγεια».

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 Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας  Άρτας  που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με το 
αριθμ. πρωτ. 1217/14-04-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 23184/744/15-04-2011 
στον φάκελο 3/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι για τροχαίο ατύχημα 
που  συνέβη  στον  επαρχιακό  δρόμο  μεταξύ  Αγνάντων  και  Κτιστάδων  το  έτος  2004, 
κατηγορήθηκε  η  Υπηρεσία  (τότε  Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  Ν.Α.  Άρτας)  και 
συγκεκριμένα  ο  Διευθυντής  κ.  Παναγιώτης  Παπανικολάου,  ο  οποίος  πρωτόδικα 
δικάστηκε  με  αναστολή  για  πρόκληση  σωματικής  βλάβης  του  οδηγού  από  αμέλεια. 
Συνήγορος  του  κατηγορουμένου  είχε  οριστεί  τότε  από την  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση 
Άρτας η Δικηγόρος κ. Χαρισιάδη. Μετά από προσφυγή του κατηγορουμένου στο Εφετείο 
Ιωαννίνων,  προσδιορίστηκε  δικάσιμος  την  18.03.2010,  η  οποία  αναβλήθηκε  για  την 
02.06.2011.  Η  Υπηρεσία  εισηγείται,  λόγω  ελλείψεως  εμμίσθου  Δικηγόρου  στην 
Περιφερειακή Ενότητα  Άρτας  και  μέχρι  την  πλήρωση της  εν λόγω θέσης,  και  επειδή 
πιθανόν η οποιαδήποτε ποινική καταδικαστική απόφαση εις βάρος του κατηγορουμένου 
θα  προβληθεί  από  τον  παθόντα  ως  λόγος  για  αστική  αποζημίωση  εις  βάρος  της 
Περιφέρειας Ηπείρου, ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α Άρτας, για την προάσπιση των 
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συμφερόντων αυτής και την στήριξη του κατηγορουμένου, τον ορισμό συνηγόρου για την 
δίκη ενώπιον του Εφετείου.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/223/19-04-2011)

Ορίζει την Χριστίνα Χαρισιάδη, Δικηγόρο  Άρτας, ως πληρεξούσια δικηγόρο του  Διευθυντή 
Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Άρτας, Παναγιώτη Παπανικολάου, που ήδη συνταξιοδοτήθηκε, 
προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Ιωαννίνων κατά 
την δικάσιμο της 02-06-2011, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, για την υποστήριξη 
της έφεσής του σχετικά με τροχαίο  ατύχημα που συνέβη  στον επαρχιακό δρόμο μεταξύ 
Αγνάντων  και  Κτιστάδων  το  έτος  2004,  για  το  οποίο  κατηγορήθηκε  η  τότε  Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Άρτας, λόγω ελλείψεως εμμίσθου Δικηγόρου στην Περιφερειακή 
Ενότητα Άρτας,  και για την προάσπιση των συμφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου,  ως 
καθολικής διαδόχου αυτής, επειδή η οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 
κατηγορουμένου πιθανόν να προβληθεί  ως λόγος για αστική αποζημίωση εις βάρος της 
Περιφέρειας Ηπείρου.

Σημειώνεται  ότι  οι  αμοιβές  του  δικηγόρου  στις  περιπτώσεις  ορισμού  δικαστικού 
εκπροσώπου της Περιφέρειας Ηπείρου, ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Περί 
Δικηγόρων, όπως ισχύουν κάθε φορά, με βάση πίνακα αμοιβών. 

.......................................................................…….......................................……..........…….....
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 2. Πλιάκος Μιχαήλ 

3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5  ο  

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και  των όρων της  διακήρυξής του, για 
την προμήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2011 για τις ανάγκες 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και  ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου  των  δαπανών του  Κράτους  και  άλλες  διατάξεις»,  του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», 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  Δ/νσης  Διοικητικού  –  Οικονομικού  της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με 
αρ.  πρωτ.  911/15-04-2011  έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  23365/756/18-04-2011 
στον φάκελο 1/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται  την έγκριση διενέργειας 
πρόχειρου διαγωνισμού,  καθώς και των όρων της διακήρυξης αυτού για την προμήθεια 
ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για 
το έτος 2011, η δαπάνη του οποίου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Άρτας (ΕΦ 
072, ΚΑΕ 1231).

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
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Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/224/19-04-2011)

− Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών 
καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για το έτος 
2011, προϋπολογισμού δαπάνης € 17.000,00 με ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1231) και 

− Εγκρίνει  τους  όρους  της  διακήρυξης  για  τη  διενέργεια  του  ανωτέρω  πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού, όπως αυτή συντάχθηκε από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της 
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

...............................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 2. Πλιάκος Μιχαήλ 

3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6  ο  

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και  των όρων της  διακήρυξής του, για 
την προμήθεια  γραφικών και  χαρτικών ειδών έτους 2011  για  τις  ανάγκες  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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  {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 Διαύγεια».

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.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», 
τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου  των  δαπανών  του  Κράτους  και  άλλες  διατάξεις»,  του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», 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 Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με 
αρ.  πρωτ.  911/15-04-2011 έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  23365/756/18-04-2011 
στον φάκελο 1/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται  την έγκριση διενέργειας 
πρόχειρου  διαγωνισμού με  σφραγισμένες  προσφορές  και  κριτήριο  κατακύρωσης  τη 
χαμηλότερη  τιμή, καθώς  και των  όρων  της  διακήρυξης  αυτού  για  την  προμήθεια 
γραφικών ειδών και χαρτικών, προς κάλυψη των αναγκών έτους 2011 των Υπηρεσιών 
της  Περιφερειακής  Ενότητας  Άρτας,  η  δαπάνη  του  οποίου  θα  βαρύνει  τον 
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προϋπολογισμό της Π.Ε. Άρτας (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1111), ήτοι ποσό € 13.000,00 με ΦΠΑ για 
γραφικά και ποσό € 14.000,00 με ΦΠΑ για χαρτικά.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/224/19-04-2011)

− Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού  της  Π.Ε.  Άρτας,  πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  με  σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια γραφικών και 
χαρτικών ειδών  για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για το 
έτος  2011,  συνολικού  προϋπολογισμού  δαπάνης  €  27.000,00  με  ΦΠΑ (ήτοι  ποσό  € 
13.000,00 με ΦΠΑ για γραφικά και ποσό € 14.000,00 με ΦΠΑ για χαρτικά), που θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1111) και 

− Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, για τη διενέργεια του 
ανωτέρω πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού,  όπως  αυτή  συντάχθηκε  από  το  αρμόδιο 
Τμήμα  Προμηθειών  της  Δ/νσης  Διοικητικού  –  Οικονομικού  της  Περιφερειακής  Ενότητας 
Άρτας.

...............................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 2. Πλιάκος Μιχαήλ 

3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7  ο  

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και  των όρων της  διακήρυξής του, για 
την εκτέλεση του έργου καταπολέμησης κωνοποειδών, έτους 2011 στην 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  {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 Διαύγεια».

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

6. Την αριθμ. 9/30/6-4-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2011 για κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα,  σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος  Κ.Α.Π.  εκάστης 
Π.Ε.

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με 
αρ.  πρωτ.  911/15-04-2011 έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  23365/756/18-04-2011 
στον φάκελο 1/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται  την έγκριση διενέργειας 
πρόχειρου διαγωνισμού, καθώς και των όρων της διακήρυξης αυτού για την εκτέλεση του 
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έργου καταπολέμησης κωνοποειδών, έτους 2011 στην Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού € 
40.000,00 με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων της Π.Ε. Άρτας.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/226/19-04-2011)

− Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού  της  Π.Ε.  Άρτας,  πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  του 
έργου  καταπολέμησης  κοινών  και  ανωφελών  κωνοποειδών,  για  το  έτος  2011,  στην 
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, στις υπαίθριες ενδοοικιακές και περιοικιακές εστίες, σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, όπως θα υποδεικνύεται από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, προϋπολογισμού € 40.000,00 σε βάρος των 
πιστώσεων του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Άρτας.

− Εγκρίνει  τους  όρους  της  διακήρυξης  για  τη  διενέργεια  του  ανωτέρω  πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού, όπως αυτή συντάχθηκε από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της 
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

...............................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 2. Πλιάκος Μιχαήλ 

3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



ΑΔΑ: 4ΑΓΝ7Λ9-59

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ 8  ο     
Συγκρότηση Επιτροπών  Διενέργειας Διαγωνισμών,  Αξιολόγησης αποτελεσμάτων και 
ενστάσεων των πρόχειρων διαγωνισμών της Π.Ε. Άρτας έτους 2011.

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις  του  Ν.  2286/1995  «Προμήθειες  του  δημοσίου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου  των  δαπανών  του  Κράτους  και  άλλες  διατάξεις»,  του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ»,  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  Δ/νσης  Διοικητικού  Οικονομικού  της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. 
πρωτ.  911/15-04-2011 έγγραφο,  συνημμένο  με αρ.  πρωτ.  23365/756/18-04-2011 στον 
φάκελο  3/2011  εισηγήσεων  Ο.Ε.),  με  την  οποία  εισηγείται,  τη  συγκρότηση  των 
προβλεπομένων  συλλογικών  οργάνων  για  θέματα  προμηθειών  και  τον  ορισμό  των 
αντιστοίχων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Π.Δ. 118/2007, το άρθρο 176 του Ν. 
3852/1010 και τα άρθρα 13 – 15 του Ν. 2690/1999

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/227/19-04-2011)
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Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών 
Συγκροτεί  την  προβλεπόμενη  στο  άρθρο  38  του  Π.Δ.  118/07,  Επιτροπή  Παραλαβής, 
Αποσφράγισης και  Αξιολόγησης των προσφορών για τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών 
της  Περιφερειακής  Ενότητας  Άρτας,  για  το  έτος  2011,  αποτελούμενη  από  τους  κάτωθι 
υπαλλήλους της Π.Ε. Άρτας ως εξής:

1 Σπύρο Γεώργιο ΠΕ Δ/κού –Οικ/κού, Προϊστάμενο Τμήματος Προμηθειών ΠΕ Άρτας ως 
Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Πατάπιο Π.Ε. Δ/κού- Οικ/κού, Προϊστάμενο του 
Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας Π.Ε. Άρτας 

2 Μπουραζάνη Χαράλαμπο ΔΕ Δ/κών Γραμματέων,  υπάλληλο Π.Ε.  Άρτας  ως μέλος  με 
αναπληρωτή την  Βασιλική Μπακάλη ΔΕ Δ/κών  Γραμματέων, υπάλληλο   Π.Ε. Άρτας.

3 Κίτσιου   Άρτεμις  ΔΕ  Δ/κών  Γραμματέων,  υπάλληλο   Π.Ε.  Άρτας,  ως  μέλος,  με 
αναπληρωτή τον Κοντογιάννη Λεωνίδα ΔΕ Δ/κών Γραμματέων, υπάλληλο  Π.Ε. Άρτας.

Έργο  της  Επιτροπής  είναι  η  παραλαβή,  αποσφράγιση,  αξιολόγηση  προσφορών  και  η 
υποβολή  των  σχετικών  πρακτικών  μέσω του  Τμήματος  Προμηθειών  της  Δ/νσης  Δ/κού  – 
Οικ/κού , στην Οικονομική Επιτροπή.

Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων
Συγκροτεί  την  Επιτροπή για  την  Αξιολόγηση τυχόν  ενστάσεων κατά  των αποφάσεων της 
ανωτέρω επιτροπής Παραλαβής, Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών:

1 Τσεκούρα Κων/νο  ΠΕ  Δ/κού  –Οικ/κού,  Διευθυντή  Διοικητικού  –  Οικονομικού  της  Π.Ε. 
Άρτας ως Πρόεδρο  με αναπληρωτή την Τάσιου Μαρία ΤΕ Δ/κού Λογιστικού, Προϊσταμένη 
του Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης της Π.Ε. Άρτας   

2  Κοντέα Κλεάνθη ΠΕ Δ/κού –Οικ/κού υπάλληλο της Π.Ε. Άρτας ως μέλος, με αναπληρωτή 
την Τσίρκα Αφροδίτη ΠΕ Δ/κού Οικ/κού υπάλληλο της Π.Ε. Άρτας 

3 Κωνσταντίνου Δημήτριο ΠΕ Δ/κού – Οικ/κού, υπάλληλο της Π.Ε. Άρτας ως μέλος, με 
αναπληρωτή τον Ψωμά Γεώργιο ΔΕ Δ/κών Γραμματέων, υπάλληλο της Π.Ε. Άρτας.

................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

           7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9  ο  

Έγκριση λειτουργικών δαπανών 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού 
της Περιφερειακής Ενότητας  Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το 
με αρ. πρωτ. 911/15-04-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 23365/756/18-04-2011 
στον φάκελο 3/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση λειτουργικών 
δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/228/19-04-2011)

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

ΦΟΡΕΑΣ
/ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

072.0851

Αμοιβές για 
συντ. και 
επισκ. μον. 
εγκαταστάσεων 

50.000,00 369,00

Έγκριση δαπάνης για μεταφορά και 
μετεγκατάσταση υλικού πρώην αίθουσας 
Νομαρχιακού Συμβουλίου στο κεντρικό 
κατάστημα της Π.Ε. Άρτας

072.0869

Αμοιβές για 
συντ. και 
επισκ. Λοιπού 
εξοπλ.

80.000,00 1.254,60

Έγκριση παροχής υπηρεσιών για την 
αποσυναρμολόγηση – επανεγκατάστασης 
συστήματος ήχου από την αίθουσα πρώην 
Νομ/κού Συμβουλίου στην αίθουσα 
συνεδριάσεων και έξοδα εγκατάστασης 
(ηλεκτρολόγου) της Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών και επισκευή πινακίδων  της 
Π.Ε. Άρτας.

072.1699 Λοιπές 
προμήθειες 100.000,00 442,71

Έγκριση δαπάνης για προμήθεια υλικού για 
επανεγκατάσταση συστήματος ήχου από την 
αίθουσα πρώην Νομ/κού Συμβουλίου στην 
αίθουσα συνεδριάσεων  και έγκριση δαπάνης 
αγοράς ηλεκτρολογικού  υλικού  της  Δ/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας 

072.0899 Λοιπές 
αμοιβές 70.000,00   82,41 Έγκριση δαπάνης για ανανέωση και 

δέσμευση ονόματος της ιστοσελίδας της Π.Ε. 
Άρτας.

072.0841 Δημοσιεύσεις 
γενικά 20.000.00 3.000,00 Δημοσιεύσεις για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας.

072.0829 Λοιπές 
μεταφορές 60.000,00 7.000,00 Μεταφορές- μετακομίσεις για τις ανάγκες της 

Π.Ε. Άρτας  
ΣΥΝΟΛΟ 12.148,72

.......................................................................................................................……….......................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



ΑΔΑ: 4ΑΓΝ7Λ9-59

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ 10  ο  

Έγκριση  καταβολής  αποδοχών  προσωπικού  STAGE σε  εκτέλεση  προσωρινής 
διαταγής  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Αθηνών,  για  όσο  χρονικό  διάστημα 
προσφέρουν υπηρεσία στην 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  {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 Διαύγεια».

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.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου 
Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 
«Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ»,  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 Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με 
αρ.  πρωτ.  911/15-04-2011 έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  23365/756/18-04-2011 
στον φάκελο 1/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται  την έγκριση  καταβολής 
αποδοχών προσωπικού STAGE σε εκτέλεση προσωρινής διαταγής δικαστηρίου για όσο 
χρονικό διάστημα προσφέρουν υπηρεσία στην Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτει φωτ/φο της 
αριθμ. 82/2010 απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Άρτας με την οποία εγκρίθηκε η 
καταβολή  αποδοχών  στο  ανωτέρω  προσωπικό  και  καταβλήθηκαν  για  το  χρονικό 
διάστημα από τη λήξη της σύμβασης αυτού μέχρι τις 31-12-2010. Κατά τη δικάσιμο της 
22-3-2011 το  δικαστήριο ανέβαλλε και πάλι την εκδίκαση της υπόθεσης για 19-9-2011 
και διατήρησε την προσωρινή διαταγή. 
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7. Την αριθμ. 13/82/24-11-2010 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου  Άρτας, στην 
οποία  αναφέρεται  ότι  10  άτομα  εργάστηκαν  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  για  την 
απόκτηση  εργασιακής  εμπειρίας  (STAGE)  ύστερα  από την  υπογραφή συμφωνητικού 
συνεργασίας μεταξύ αυτών, του ΟΑΕΔ (Υπεύθυνος Φορέας) και της Ν.Α. Άρτας (Φορέας 
Υλοποίησης). Το συμφωνητικό συνεργασίας ήταν διάρκειας δέκα οκτώ (18) μηνών και 
στην  συνέχεια  παρατάθηκε  για  δώδεκα (12)  μήνες  ακόμη  με  απόφαση του  Δ.Σ.  του 
ΟΑΕΔ.  Οι  ανωτέρω  στις  28/05/2010  κατέθεσαν  αίτηση  ενώπιον  του  Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία ασφαλιστικών Μέτρων) κατά της Ν.Α. Άρτας και  του 
ΟΑΕΔ. Η αίτηση εκδικάστηκε στις 29/06/2010 και το Δικαστήριο  αποφάσισε: «Δέχεται 
αίτημα προσωρινής  διαταγής.  Υποχρεώνει  το  καθ’  ου  προσωρινά να  αποδέχεται  την 
εργασία των αιτούντων και να καταβάλλει τις νόμιμες αποδοχές τους μέχρι και υπό τον 
όρο συζήτησης της αίτησης κατά την ορισθείσα δικάσιμο». Κατά τις δικασίμους της 14-
07-2010  και  22-09-2010  αναβλήθηκε  και  πάλι  η  συζήτηση  για  την  22-03-2011  και 
διατηρήθηκε η προσωρινή διαταγή. Η Ν.Α. Άρτας σύμφωνα με την προσωρινή διαταγή, 
δέχθηκε από 01/07/2010 τη συνέχιση προσφοράς εργασίας των ανωτέρω. 

Με  την  ως  άνω  απόφαση  του  Νομαρχιακού  Συμβουλίου  Άρτας,  εγκρίθηκε  «  …..  η 
καταβολή αποδοχών του αναφερόμενου σ’ αυτή προσωπικού STAGE, που εξακολουθεί 
να προσφέρει εργασία στην Ν.Α. Άρτας σε εκτέλεση προσωρινής διαταγής δικαστηρίου 
και σε βάρος του προϋπολογισμού της Ν.Α. Άρτας. Ως αποδοχές θα καταβληθούν οι 
οριζόμενες στο συμφωνητικό συνεργασίας αυτών με τους όρους και προϋποθέσεις που 
τίθενται σ’ αυτό και οι οποίες ανέρχονται ανά εργάσιμη ημέρα για τις κατηγορίες ΠΕ - ΤΕ 
σε 30,00€ και για την κατηγορία ΔΕ σε 25,00€», λαμβάνοντας υπόψη:

Α)  Το  αριθμ.  ΔΙΠΙΔΑ/Α20/800/οικ.22370/21-10-2010  έγγραφο  του  Υπουργείου 
Εσωτερικών  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  που  αναφέρεται  στην 
εκτέλεση αποφάσεων πολιτικών δικαστηρίων σύμφωνα με το οποίο, η Διοίκηση οφείλει 
να συμμορφώνεται και να εκτελεί τις δικαστικές αποφάσεις σύμφωνα με τα όσα ορίζει το 
Σύνταγμα (άρθρο 95 παρ. 5) και ο νόμος. Περαιτέρω επισημαίνεται ότι η Διοίκηση οφείλει 
να συμμορφώνεται και να εκτελεί όλες τις αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις…..  Είναι δε 
προφανές ότι μεταξύ των δικαστικών αποφάσεων συμπεριλαμβάνονται και οι αποφάσεις 
που διατάσσουν ασφαλιστικά μέτρα (όπως στην προκειμένη περίπτωση).

Β)  Το  αριθμ.  Β131238/26-08-2010  έγγραφο  του  ΟΑΕΔ  που  αναφέρεται  σε  ίδια 
περίπτωση (προσωρινή διαταγή) της Ν.Α. Αχαΐας, σύμφωνα με το οποίο οι οικονομικές 
υποχρεώσεις του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων εργασιακής 
εμπειρίας  (STAGE)  εξαντλούνται  με  την  πάροδο  της  ημερομηνίας  λήξης  των 
προγραμμάτων και 

Γ)  Το αριθμ.  13403/27-10-2010  έγγραφο του  Νομικού  Συμβουλίου  του  Κράτους  που 
απευθύνεται  στο  Γ.Λ.Κ.,  με  το  οποίο  διευκρινίζει  ότι  οι  αποδοχές  που  πρέπει  να 
καταβάλλονται σε όσους θα συνεχίσουν να παρέχουν τις Υπηρεσίες τους δυνάμει της 
προσωρινής διαταγής θα εξακολουθήσουν να ανέρχονται στο ύψος των αποδοχών που 
τους  καταβάλλονται  κατά  τη  διάρκεια  των  προγραμμάτων  απόκτησης  εργασιακής 
εμπειρίας του ΟΑΕΔ.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/229/19-04-2011)

Εγκρίνει την καταβολή  αποδοχών του κατωτέρω αναφερόμενου προσωπικού  STAGE, για 
όσο  χρονικό  διάστημα  προσφέρουν  υπηρεσία  στην  Περιφερειακή  Ενότητα  Άρτας  (ως 
καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Άρτας), ήτοι των: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΟΛΓΑ ΠΕ
2 ΔΡΑΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ
3 ΒΑΡΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ
4 ΧΡΗΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΕ
5 ΚΟΣΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ
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6 ΚΟΥΦΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ
7 ΚΑΡΔΑΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΕ
8 ΧΑΧΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕ
9 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ
10 ΧΡΙΣΤΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ

σε  εκτέλεση  απόφασης  προσωρινής  διαταγής  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Αθηνών 
(Διαδικασία  ασφαλιστικών  Μέτρων),  το  οποίο  δέχθηκε  σχετικό  αίτημα  των  ανωτέρω,  οι 
οποίοι την  28-05-2010 είχαν καταθέσει αίτηση ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου κατά της 
Ν.Α. Άρτας και  του ΟΑΕΔ, υποχρεώνοντας « … το καθ’ ου προσωρινά να αποδέχεται την 
εργασία των αιτούντων και να καταβάλλει τις νόμιμες αποδοχές τους μέχρι και υπό τον όρο 
συζήτησης της αίτησης κατά την ορισθείσα δικάσιμο», δεδομένου ότι κατά τη δικάσιμο της 
22-03-2011, το Δικαστήριο ανέβαλε και πάλι την εκδίκαση της υπόθεσης για την 19-09-2011, 
διατηρώντας την προσωρινή διαταγή.

Οι αποδοχές του ανωτέρω αναφερόμενου προσωπικού STAGE, οι οποίες θα βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0892), είναι οι οριζόμενες 
στο συμφωνητικό συνεργασίας αυτών με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται σ’ αυτό 
και οι οποίες ανέρχονται ανά εργάσιμη ημέρα για τις κατηγορίες ΠΕ - ΤΕ σε € 30,00 και για  
την κατηγορία ΔΕ σε € 25,00.
...............................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 2. Πλιάκος Μιχαήλ 

3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



ΑΔΑ: 4ΑΓΝ7Λ9-59

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ 11  ο     

Έγκριση  δαπάνης  για  την  κάλυψη  των  εξόδων  μετακίνησης  του  υπαλλήλου  του 
Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας  της  Π.Ε. Θεσπρωτίας,  Χρήστου Τσίνα, 
στη  Θεσσαλονίκη  για  την  συμμετοχή  του  σε  επιμορφωτικό  σεμινάριο  του  ΠΙΝΕΠ 
Θεσσαλονίκης με  τίτλο «Διαχείριση Υδατικών Πόρων».

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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}.

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

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

6. Την εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος  & Χωρικού Σχεδιασμού  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Θεσπρωτίας,  που 
κατατέθηκε  πάνω στο  θέμα,  (υποβλήθηκε  με  το  αριθμ.  πρωτ.  23218/1325/15-04-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  23379/757/18-04-2011  στον  φάκελο  3/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή του κ. 
Χρήστου  Τσίνα,  για  τη  συμμετοχή  του  σε  σεμινάριο  που  οργανώνει  το  ΠΙΝΕΠ  στη 
Θεσσαλονίκη με  τίτλο «Διαχείριση Υδατικών Πόρων».

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, 
Περιφερειάρχης Ηπείρου, εισηγήθηκε να μην εγκριθεί η σχετική δαπάνη, δεδομένου ότι 
πρόσφατα  (αριθμ.  9/182/06-04-2011  απόφαση  της  Ο.Ε.),  για  τον  ίδιο  υπάλληλο  είχε 
εγκριθεί δαπάνη για τη συμμετοχή του  σε άλλο επιμορφωτικό σεμινάριο  του ΠΙΝΕΠ στη 
Θεσσαλονίκη, με τίτλο «Η εφαρμογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου Περιβάλλοντος 
στην Ελλάδα».



ΑΔΑ: 4ΑΓΝ7Λ9-59

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 10/230/19-04-2011)

Υιοθετώντας  την  εισήγηση  του  Προέδρου  της  Επιτροπής,  κ.  Αλέξανδρου  Καχριμάνη, 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, και λαμβάνοντας υπόψη ότι  για τον Χρήστο Τσίνα, υπάλληλο του 
Τμήματος  Περιβάλλοντος  και  Υδροοικονομίας  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  &  Χωρικού 
Σχεδιασμού  της  Π.Ε.  Θεσπρωτίας,  είχε  εγκριθεί  πρόσφατα  (αριθμ.  9/182/06-04-2011 
απόφαση της Ο.Ε.), δαπάνη για τη συμμετοχή του σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΠΙΝΕΠ στη 
Θεσσαλονίκη, με τίτλο «Η εφαρμογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου Περιβάλλοντος 
στην Ελλάδα», 
Δεν εγκρίνει τη δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου στη 
Θεσσαλονίκη για την συμμετοχή του στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης 
με  τίτλο «Διαχείριση Υδατικών Πόρων».

Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Αθηνά Ιωάννου, με το σκεπτικό ότι είναι αναγκαία  η 
εκπαίδευση  του  στελεχιακού  δυναμικού  της  Περιφέρειας,  ώστε  να  μπορέσουν  να 
ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του νέου θεσμού. 
.......................................................................…….......................................……..........…….....
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 2. Πλιάκος Μιχαήλ 

3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



ΑΔΑ: 4ΑΓΝ7Λ9-59

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ 12  ο     

Έγκριση  δαπάνης  για  την  κάλυψη  των  εξόδων  μετακίνησης  του  υπαλλήλου  του 
Τμήματος  Περιβάλλοντος  και  Υδροοικονομίας  της  Π.Ε.  Θεσπρωτίας,  Σπύρου 
Οικονομίδη, στη Θεσσαλονίκη για την συμμετοχή του σε επιμορφωτικό σεμινάριο του 
ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης με  τίτλο «Διαχείριση Υδατικών Πόρων».

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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}.

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

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

6. Την  εισήγηση  του  Τμήματος  Περιβάλλοντος  και  Υδροοικονομίας  της  Δ/νσης 
Περιβάλλοντος  & Χωρικού Σχεδιασμού  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Θεσπρωτίας,  που 
κατατέθηκε  πάνω στο  θέμα,  (υποβλήθηκε  με  το  αριθμ.  πρωτ.  23225/1328/15-04-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  23380/758/18-04-2011  στον  φάκελο  3/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή του κ. 
Σπύρου Οικονομίδη, για τη συμμετοχή του σε σεμινάριο που οργανώνει το ΠΙΝΕΠ στη 
Θεσσαλονίκη με  τίτλο «Διαχείριση Υδατικών Πόρων».

7. Κατά  τη  διάρκεια  της  συζήτησης  του  θέματος,  ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής, 
Περιφερειάρχης Ηπείρου, εισηγήθηκε να μην εγκριθεί η σχετική δαπάνη, δεδομένου ότι 
στην  παρούσα  συνεδρίαση  (Θέμα  3ο)  για  τον  ίδιο  υπάλληλο,  ζητήθηκε  και  εγκρίθηκε 
δαπάνη  για  τη  συμμετοχή  του  σε  άλλο  επιμορφωτικό  σεμινάριο  του  ΠΙΝΕΠ που  είχε 
πραγματοποιηθεί  Θεσσαλονίκη  τον  προηγούμενο  μήνα,  με  τίτλο  «Διαχείριση 
Βιομηχανικών Αποβλήτων».

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία



ΑΔΑ: 4ΑΓΝ7Λ9-59

(απόφαση 10/231/19-04-2011)

Υιοθετώντας  την  εισήγηση  του  Προέδρου  της  Επιτροπής,  κ.  Αλέξανδρου  Καχριμάνη, 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, και λαμβάνοντας υπόψη ότι για τον  Σπύρο Οικονομίδη, υπάλληλο 
του  Τμήματος  Περιβάλλοντος  και  Υδροοικονομίας  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  &  Χωρικού 
Σχεδιασμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ζητήθηκε και εγκρίθηκε στην παρούσα συνεδρίαση (Θέμα 
3ο)  δαπάνη  για  τη  συμμετοχή  του  σε  επιμορφωτικό  σεμινάριο  του  ΠΙΝΕΠ  που  είχε 
πραγματοποιηθεί Θεσσαλονίκη, με τίτλο «Διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων», 

Δεν εγκρίνει τη δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου στη 
Θεσσαλονίκη για την συμμετοχή του στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης 
με  τίτλο «Διαχείριση Υδατικών Πόρων».

Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Αθηνά Ιωάννου, με το σκεπτικό ότι είναι αναγκαία  η 
εκπαίδευση  του  στελεχιακού  δυναμικού  της  Περιφέρειας,  ώστε  να  μπορέσουν  να 
ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του νέου θεσμού. 
.......................................................................…….......................................……..........…….....
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 2. Πλιάκος Μιχαήλ 

3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



ΑΔΑ: 4ΑΓΝ7Λ9-59

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ 13  ο  

Έγκριση διενέργειας  πρόχειρου διαγωνισμού και  των όρων της  διακήρυξής του, για 
την εκτέλεση του Προγράμματος καταπολέμησης Κοινών Και Ανωφελών Κουνουπιών 
στην Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2011.

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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

6. Την αριθμ. 9/30/6-4-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2011 για κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Κ.Α.Π. εκάστης Π.Ε.

7. Την εισήγηση του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της 
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 537/18-04-2011 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 23561/771/18-04-2011 στον φάκελο 3/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
με την οποία εισηγείται  την έγκριση διενέργειας  πρόχειρου διαγωνισμού,  καθώς και των 
όρων της διακήρυξης αυτού  για την εκτέλεση του έργου καταπολέμησης κωνοποειδών, 
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έτους 2011 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ σε βάρος των 
πιστώσεων του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/232/19-04-2011)

− Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για 
την εκτέλεση του έργου καταπολέμησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών, για το έτος 2011, 
στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, στις υπαίθριες ενδοοικιακές και περιοικιακές εστίες, 
σε τακτά χρονικά διαστήματα,  όπως θα υποδεικνύεται  από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής  Μέριμνας  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Θεσπρωτίας,  προϋπολογισμού  € 
25.000,00  σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας.

− Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης για τη διενέργεια του ανωτέρω πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού,  όπως  αυτή  συντάχθηκε  από  το  αρμόδιο  Τμήμα  Προμηθειών  της  Δ/νσης 
Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

...............................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 2. Πλιάκος Μιχαήλ 

3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Κασσής Μιχαήλ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



ΑΔΑ: 4ΑΓΝ7Λ9-59

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ 14  ο  
Έγκριση  αγοράς  τριών  αντιτύπων  της  συλλεκτικής  έκδοσης  «ΠΙΝΔΟΣ:  Το  Εθνικό 
Πάρκο».

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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις  του  Ν.  2286/1995  «Προμήθειες  του  δημοσίου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου  των  δαπανών  του  Κράτους  και  άλλες  διατάξεις»,  του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και την 
Εγκύκλιο  6  (αριθμ.  πρωτ.  2067/14-01-2011)  του  Υπ.  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011».

6. Την εισήγηση του Γραφείου τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 23550/406/18-04-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  23594/774/18-04-2011  στον  φάκελο  3/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται  την έγκριση δαπάνης για την αγορά τριών (3) 
βιβλίων «ΠΙΝΔΟΣ:  Το Εθνικό Πάρκο»,δεδομένου ότι η αγορά του κρίνεται  απαραίτητη 
γιατί το συγκεκριμένο λεύκωμα αναφέρεται στη μεγάλη προσπάθεια για την προβολή και 
ανάδειξη  του  φυσικού  περιβάλλοντος,  τη  συγκρότηση  νέων  πολιτικών  διάσωσης  και 
προστασίας, καθώς και τη διαφύλαξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ως ένα 
ενιαίο και αδιατάρακτο σύνολο.

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



ΑΔΑ: 4ΑΓΝ7Λ9-59

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/233/19-04-2011)

Εγκρίνει  τη συνολική δαπάνη ποσού € 105,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072 ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την αγορά τριών (3) 
βιβλίων «ΠΙΝΔΟΣ: Το Εθνικό Πάρκο», δεδομένου ότι η αγορά του κρίνεται απαραίτητη γιατί το 
συγκεκριμένο λεύκωμα αναφέρεται στη μεγάλη προσπάθεια για την προβολή και ανάδειξη του 
φυσικού περιβάλλοντος, τη συγκρότηση νέων πολιτικών διάσωσης και προστασίας, καθώς και 
τη  διαφύλαξη  της  ιστορικής  και  πολιτιστικής  κληρονομιάς  ως  ένα  ενιαίο  και  αδιατάρακτο 
σύνολο.
........................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ 15  ο  
Έγκριση  φιλοξενίας  συμμετεχόντων  στο  Πρόγραμμα  Επίσκεψης  Εργασίας  για  τα 
αρχαία θέατρα της Ηπείρου 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις  του  Ν.  2286/1995  «Προμήθειες  του  δημοσίου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου  των  δαπανών  του  Κράτους  και  άλλες  διατάξεις»,  του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και την 
Εγκύκλιο  6  (αριθμ.  πρωτ.  2067/14-01-2011)  του  Υπ.  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011».

6. Την  εισήγηση  του  Γραφείου  Τύπου  και  Δημοσίων  Σχέσεων   της  Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
23554/407/18-04-2011  έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  23595/775/18-04-2011  στον 
φάκελο  3/2011  εισηγήσεων  Ο.Ε.),  με  την  οποία  εισηγείται  την  έγκριση  των  σχετικών 
δαπανών για τη  φιλοξενία συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Επίσκεψης Εργασίας για τα 
αρχαία θέατρα της Ηπείρου. Η Περιφέρεια Ηπείρου όταν αφορά σε μια εκδήλωση που 
εντάσσεται στο πλαίσιο της διάσωσης της παράδοσης, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς 
και  ταυτόχρονα στην  εθιμοτυπία,  τότε  κρίνει  απαραίτητη  τη  συμμετοχή  της  σε  τέτοιου 
είδους εκδηλώσεις που σχετίζονται με την πολιτιστική της δραστηριότητα.

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
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Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/234/19-04-2011)

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 3.000,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072 ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), για 
την  κάλυψη  των  εξόδων  της  φιλοξενίας  των  συμμετεχόντων  στο  Πρόγραμμα  Επίσκεψης 
Εργασίας για τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου,  με στόχο την κατάρτιση από κοινού με την 
Περιφέρεια  Ηπείρου  της  στρατηγικής  για  την  ανάδειξή  τους.  Η  δαπάνη  θα  καλύψει  τη 
φιλοξενία και τα γεύματα των συμμετεχόντων, καθώς και την όλη οργάνωση των συσκέψεων 
που απαιτούνται. 
.................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

        7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ 16  ο  
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε.  Ιωαννίνων  «Κατασκευή έργου στήριξης στο ανατολικό τμήμα του δρόμου προς 
προβλήτα φέρρυ μπωτ (περιοχή Ανάχωμα)», αναδόχου εταιρείας «Μιλτιάδης Κουμπής 
& Σία Ε.Ε.», μέχρι την 25-06-2011.

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ.  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.Δ.  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.Δ. 
186/96.

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 21917/2519/18-04-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  23661/777/18-04-2011  στον  φάκελο  3/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), με συνημμένη την αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την 
οποία εισηγείται  τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας, επειδή για την ολοκλήρωση του 
έργου απαιτείται μελέτη κατασκευής για το τμήμα που αναφέρεται στο λιμνοκρηπίδωμα, η 
οποία συντάσσεται αφού έχει οριστικοποιηθεί η γεωμετρία του χώρου κατασκευής .

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/235/19-04-2011)



ΑΔΑ: 4ΑΓΝ7Λ9-59

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή έργου στήριξης  στο ανατολικό  τμήμα του δρόμου προς προβλήτα 
φέρρυ μπωτ (περιοχή Ανάχωμα)»,  αναδόχου εταιρείας  «Μιλτιάδης  Κουμπής  & Σία Ε.Ε.», 
μέχρι την 25-06-2011, με δικαίωμα αναθεώρησης.
.....................................................................................................................................………...
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



ΑΔΑ: 4ΑΓΝ7Λ9-59

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ 17  ο  
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε.  Ιωαννίνων  «Αποκατάσταση βατότητας στην 13α επαρχιακή οδό και  προστασία 
κοίτης ρέματος στο Τ.Δ. Κοκκινόχωμα», αναδόχου Χρήστου Μποροδήμου, μέχρι την 
30-06-2011.

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ.  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.Δ.  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.Δ. 
186/96.

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 21731/2503/18-04-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  23663/778/18-04-2011  στον  φάκελο  3/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), με συνημμένη την αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την 
οποία  εισηγείται  τη  χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας,  επειδή  λόγω  των  δυσμενών 
καιρικών συνθηκών  δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των εργασιών.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/236/19-04-2011)



ΑΔΑ: 4ΑΓΝ7Λ9-59

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας στην 13α επαρχιακή οδό και προστασία κοίτης ρέματος 
στο  Τ.Δ.  Κοκκινόχωμα»,  αναδόχου  Χρήστου  Μποροδήμου,  μέχρι  την  30-06-2011,  με 
δικαίωμα αναθεώρησης.

.....................................................................................................................................………...
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



ΑΔΑ: 4ΑΓΝ7Λ9-59

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ 18  ο  
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε.  Ιωαννίνων  «Αποκατάσταση  βλάβης  στην  42η  επαρχιακή  οδό  προς  Δόλιανη», 
αναδόχου Ευαγγέλου Γαλάνη, μέχρι την 30-06-2011.

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ.  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.Δ.  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.Δ. 
186/96.

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 21967/2521/18-04-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  23664/779/18-04-2011  στον  φάκελο  3/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), με συνημμένη την αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την 
οποία  εισηγείται  τη  χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας,  επειδή  λόγω  των  δυσμενών 
καιρικών συνθηκών  δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των εργασιών.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/237/19-04-2011)



ΑΔΑ: 4ΑΓΝ7Λ9-59

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων  «Αποκατάσταση  βλάβης  στην  42η  επαρχιακή  οδό  προς  Δόλιανη»,  αναδόχου 
Ευαγγέλου Γαλάνη, μέχρι την 30-06-2011, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....................................................................................................................................………...
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ 19  ο  
Έγκριση  της μελέτης του έργου «Επισκευή καταθλιπτικού αγωγού Α4 Ροδοτοπίου» 
προϋπολογισμού € 32.000,00 με ΦΠΑ και της διακήρυξης της δημοπρασίας του, με τη 
διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 
ΚΔΕ, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

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

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

3. Τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  {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 Διαύγεια».

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 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και 
του  Π.Δ.  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.Δ. 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.Δ. 
186/96  και  της  αριθμ.  35130/739/09-08-2010  (ΦΕΚ  Β’1291/11-08-10) απόφασης  του 
Υπουργού Οικονομικών.

6. Την αριθμ. 9/27/06-04-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Ηπείρου, με 
την  οποία  εγκρίθηκε  η  εκτέλεση  του  έργου  του  θέματος, με  διενέργεια  πρόχειρου 
διαγωνισμού, με μελέτη και μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για 
την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων στο δίκτυο άρδευσης του ΤΟΕΒ Κρύας – 
Λαψίστας,  λόγω σπασίματος ενός κεντρικού αγωγού στο Ροδοτόπι,  βλάβες  οι  οποίες 
πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα, πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου. Επιπλέον, 
εγκρίθηκε  η  εκτέλεση  του  έργου  βάσει  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ζίτσας και του ΤΟΕΒ Κρύας – Λαψίστας.
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7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 23607/2650/18-04-2011 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ.  πρωτ.  23697/780α)/18-04-2011 στον φάκελο 3/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.),  με την 
οποία εισηγείται την έγκριση της μελέτης του έργου του θέματος, καθώς και τη διακήρυξη 
της δημοπρασίας του με πρόχειρο διαγωνισμό, βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του 
Ν. 3669/08.

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος,  τα μέλη της Επιτροπής κ.κ.  Αθηνά 
Ιωάννου  και  Μιχαήλ Κασσής,  τόνισαν ότι,  σύμφωνα  και  με  τη  σχετική  απόφαση του 
Περιφερειακού  Συμβουλίου  Ηπείρου,  πρέπει  –  με  κάθε  πρόσφορο  τρόπο  –  να 
ενημερωθούν  για  τη  διενέργεια  του  διαγωνισμού  όλες  οι  κατά  τόπους  εργοληπτικές 
οργανώσεις,  ώστε  να  εξασφαλισθεί  η  νομιμότητα  και  η  διαφάνεια  στη διαδικασία  της 
ανάθεσης. 

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/238/19-04-2011)

– Εγκρίνει  τη  μελέτη  του  έργου  «Επισκευή  καταθλιπτικού  αγωγού  Α4  Ροδοτοπίου» 
προϋπολογισμού € 32.000,00 με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2011 της  Π.Ε. Ιωαννίνων και βάσει της σχετικής Προγραμματικής 
Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ζίτσας και του ΤΟΕΒ  Κρύας – 
Λαψίστας και με τα όσα ειδικότερα θα ορίζονται στη Σύμβαση αυτή.

– Εγκρίνει τη διακήρυξη της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου,  όπως συντάχθηκε από τη 
Δ/νση  Τεχνικών  Έργων  της  Π.Ε.  Ιωαννίνων,  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  διενέργεια 
πρόχειρου  διαγωνισμού,  με  μέριμνα  της  Δ.Τ.Ε./Π.Ε.  Ιωαννίνων,  σύμφωνα με  την  αριθμ. 
9/27/06-04-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Ηπείρου, βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 ΚΔΕ και της αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-
08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.      

......................................................................…….......................................……..........……........
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ 20  ο  
Έγκριση  της  μελέτης  του  έργου  «Αποκατάσταση  αρδευτικού  Λιθίνου» 
προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ και της διακήρυξης της δημοπρασίας του, με τη 
διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 
ΚΔΕ, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

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

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

3. Τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  {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 Διαύγεια».

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 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και 
του  Π.Δ.  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.Δ. 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.Δ. 
186/96  και  της  αριθμ.  35130/739/09-08-2010  (ΦΕΚ  Β’1291/11-08-10) απόφασης  του 
Υπουργού Οικονομικών.

6. Την αριθμ. 9/27/06-04-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Ηπείρου, με 
την  οποία  εγκρίθηκε  η  εκτέλεση  του  έργου  του  θέματος, με  διενέργεια  πρόχειρου 
διαγωνισμού, με μελέτη και μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για 
την  αντιμετώπιση  των  σοβαρών  προβλημάτων  στο  δίκτυο  άρδευσης  της  περιοχής 
Λιθίνου,  βλάβες  οι  οποίες  πρέπει  να  αποκατασταθούν  άμεσα,  πριν  την  έναρξη  της 
αρδευτικής περιόδου. Επιπλέον, εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου βάσει Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ζίτσας και του ΤΟΕΒ Λιθίνου.
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7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 23650/2651/18-04-2011 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ.  πρωτ.  23697/780β)/18-04-2011 στον φάκελο 3/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.),  με την 
οποία εισηγείται την έγκριση της μελέτης του έργου του θέματος, καθώς και τη διακήρυξη 
της δημοπρασίας του με πρόχειρο διαγωνισμό, βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του 
Ν. 3669/08.

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος,  τα μέλη της Επιτροπής κ.κ.  Αθηνά 
Ιωάννου  και  Μιχαήλ Κασσής,  τόνισαν ότι,  σύμφωνα  και  με  τη  σχετική  απόφαση του 
Περιφερειακού  Συμβουλίου  Ηπείρου,  πρέπει  –  με  κάθε  πρόσφορο  τρόπο  –  να 
ενημερωθούν  για  τη  διενέργεια  του  διαγωνισμού  όλες  οι  κατά  τόπους  εργοληπτικές 
οργανώσεις,  ώστε  να  εξασφαλισθεί  η  νομιμότητα  και  η  διαφάνεια  στη διαδικασία  της 
ανάθεσης. 

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/239/19-04-2011)

– Εγκρίνει  τη μελέτη του έργου  «Αποκατάσταση αρδευτικού Λιθίνου» προϋπολογισμού  € 
30.000,00 με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 
2011 της  Π.Ε. Ιωαννίνων και βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ζίτσας και του ΤΟΕΒ Λιθίνου και με τα όσα ειδικότερα θα 
ορίζονται στη Σύμβαση αυτή.

– Εγκρίνει τη διακήρυξη της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου,  όπως συντάχθηκε από τη 
Δ/νση  Τεχνικών  Έργων  της  Π.Ε.  Ιωαννίνων,  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  διενέργεια 
πρόχειρου  διαγωνισμού,  με  μέριμνα  της  Δ.Τ.Ε./Π.Ε.  Ιωαννίνων,  σύμφωνα με  την  αριθμ. 
9/27/06-04-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Ηπείρου, βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 ΚΔΕ και της αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-
08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.      

......................................................................…….......................................……..........……........
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ 21  ο  

Έγκριση διενέργειας  πρόχειρου διαγωνισμού και  των όρων της  διακήρυξής του, για 
την εκτέλεση του έργου «Πρόγραμμα καταπολέμησης Κουνουπιών  έτους 2011»  στην 
Π.Ε. Πρέβεζας.

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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

6. Την αριθμ. 9/30/6-4-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2011 για κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Κ.Α.Π. εκάστης Π.Ε.

7. Την εισήγηση του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της 
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 494/18-04-2011 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 23701/781/18-04-2011 στον φάκελο 3/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
με την οποία εισηγείται  την έγκριση διενέργειας  πρόχειρου διαγωνισμού,  καθώς και των 
όρων της διακήρυξης αυτού  για την εκτέλεση του έργου καταπολέμησης κωνοποειδών, 
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έτους 2011 στην Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ σε βάρος των 
πιστώσεων του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Πρέβεζας.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/240/19-04-2011)

− Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, για την έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
εκτέλεση  του  έργου  «Πρόγραμμα  καταπολέμησης  Κουνουπιών  έτους  2011»,  στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, στις υπαίθριες ενδοοικιακές και περιοικιακές εστίες, σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, όπως θα υποδεικνύεται από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 20.000,00 σε βάρος των 
πιστώσεων του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Πρέβεζας.

− Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης για τη διενέργεια του ανωτέρω πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού,  όπως  αυτή  συντάχθηκε  από  το  αρμόδιο  Τμήμα  Προμηθειών  της  Δ/νσης 
Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

...............................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 2. Πλιάκος Μιχαήλ 

3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Κασσής Μιχαήλ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ 22  ο  

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και  των όρων της  διακήρυξής του, για 
την  εκτέλεση  του  έργου  καταπολέμησης  κωνοποειδών,  έτους  2011,  στην  Π.Ε. 
Ιωαννίνων.

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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

6. Την αριθμ. 9/30/6-4-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2011 για κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Κ.Α.Π. εκάστης Π.Ε.

7. Την εισήγηση του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της 
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 940/18-04-2011 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 23788/788/19-04-2011 στον φάκελο 3/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
με την οποία εισηγείται  την έγκριση διενέργειας  πρόχειρου διαγωνισμού,  καθώς και των 
όρων της  διακήρυξης  αυτού  για  την  εκτέλεση του έργου καταπολέμησης  κουνουπιών, 
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έτους 2011 στην Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ σε βάρος των 
πιστώσεων του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Ιωαννίνων.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/241/19-04-2011)

− Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, για την έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του 
έργου  καταπολέμησης  κωνοποειδών,  για  το  έτος  2011,  στην  Περιφερειακή  Ενότητα 
Ιωαννίνων, στις υπαίθριες ενδοοικιακές και περιοικιακές εστίες, σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
όπως  θα  υποδεικνύεται  από  τη  Δ/νση  Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής  Μέριμνας  της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, προϋπολογισμού € 45.000,00 σε βάρος των πιστώσεων 
του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Ιωαννίνων.

− Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης για τη διενέργεια του ανωτέρω πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού,  όπως  αυτή  συντάχθηκε  από  το  αρμόδιο  Τμήμα  Προμηθειών  της  Δ/νσης 
Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

...............................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 2. Πλιάκος Μιχαήλ 

3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Κασσής Μιχαήλ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ 23  ο  
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε.  Ιωαννίνων  «Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων και διαγραμμίσεις σε επικίνδυνα 
τμήματα του οδικού δικτύου», αναδόχου εταιρείας «Κ. Μαίδου & Σία Ο.Ε.», μέχρι την 
19-05-2011.

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ.  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.Δ.  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.Δ. 
186/96.

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 23708/2654/18-04-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  23745/783/18-04-2011  στον  φάκελο  3/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), με συνημμένη την αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την 
οποία  εισηγείται  τη  χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας,  επειδή  λόγω  των  δυσμενών 
καιρικών συνθηκών  δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των εργασιών.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/242/19-04-2011)
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Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων και διαγραμμίσεις σε επικίνδυνα τμήματα του 
οδικού  δικτύου»,  αναδόχου  εταιρείας  «Κ.  Μαίδου  &  Σία  Ο.Ε.»,  μέχρι  την  19-05-2011,  με 
δικαίωμα αναθεώρησης.

.....................................................................................................................................………...
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 23214/748/15-04-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, 

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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ 24  ο  
Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 19ης Απριλίου ως ημέρας Φιλελληνισμού και 
Διεθνούς Αλληλεγγύης, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

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

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

3. Τον  Τον Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  {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 Διαύγεια».

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.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις  του  Ν.  2286/1995  «Προμήθειες  του  δημοσίου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου  των  δαπανών  του  Κράτους  και  άλλες  διατάξεις»,  του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και την 
Εγκύκλιο  6  (αριθμ.  πρωτ.  2067/14-01-2011)  του  Υπ.  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011».

6. Την  εισήγηση  του  Γραφείου  του  Αντιπεριφερειάρχη  της  Περιφερειακής  Ενότητας 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 78/18-04-
2011  έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  23743/782/18-04-2011  στον  φάκελο  3/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 19ης 

Απριλίου ως ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας,  που  θα  γίνει,  βάση  του  προγράμματος  και  στην  οποία  θα  συμμετέχει  η 
Περιφέρεια  Ηπείρου,  σύμφωνα  με  την  αριθμ.  πρωτ.  16053/31-03-11  απόφαση  του 
Υπουργείου  Εσωτερικών.  Οι  δαπάνες  συνολικού  ποσού  €  900,00  πλέον  ΦΠΑ, 
περιλαμβάνουν Προμήθεια  εφτά  (7)  δάφνινων  στεφανιών για  τις  αρχές  του  τόπου 
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που  επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι, μίσθωση της φιλαρμονικής «ΟΡΦΕΑΣ» και την 
αγορά γραφικής ύλης και αναλώσιμων για εκτύπωση προσκλήσεων.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 10/243/19-04-2011)

Εγκρίνει  τη συνολική δαπάνη ποσού € 900,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072 ΚΑΕ 5161 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Πρέβεζας),  για 
την  κάλυψη  των  εξόδων του  εορτασμού  της  19ης Απριλίου  ως  ημέρα  Φιλελληνισμού  και 
Διεθνούς  Αλληλεγγύης,  και  η  οποία  περιλαμβάνει  Προμήθεια   εφτά   (7)   δάφνινων 
στεφανιών για  τις  αρχές  του  τόπου που επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι, μίσθωση της 
φιλαρμονικής  «ΟΡΦΕΑΣ»  και  την  αγορά  γραφικής  ύλης  και  αναλώσιμων  για  εκτύπωση 
προσκλήσεων.
................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη


