Α∆Α: 4Α8Ι7Λ9-ΣΗ0
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26/22-09-2011
Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου
του έτους 2011, ηµέρα Πέµπτη 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.

∆ηλαβέρης Αναστάσιος

5. Ανατολιωτάκης Νικόλαος

5.

∆ιβάρης ∆ιονύσιος

6. Ιωάννου Αθηνά

6.

Φώτης Κων/νος

7. Κασσής Μιχαήλ

7.

Αρβανίτης Κων/νος

8. Κωτσαντής Κων/νος

8.

Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη

Σηµειώνεται ότι το µέλος της Επιτροπής κ. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µετά την
εκλογή του δυνάµει του από 19-02-2011 Πρακτικού, ορκίσθηκε την 24-02-2011 ενώπιον του
Περιφερειάρχη Ηπείρου και ανάλαβε τα καθήκοντά του, στην κενωθείσα θέση, ως Αντιπεριφερειάρχης
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. πρωτ. οικ.
65895/2440/19-09-2011 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:
Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
Β. Τα µέλη:
1.

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,

2.

Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος,

3.

Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος,

4.

Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος,

5.

Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος

6.

Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος

7.

Κασσής Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος

8.

Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε µε την αριθµ. οικ. 1096/140/13-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη
Ηπείρου.
Σηµειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ.
65895/2440/19-09-2011 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 09-09-2011 συνεδριάσεως.
2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Ανάπλαση – Ανάδειξη καταρρακτών στη θέση Μπάλτα – Ντι Στρίγκα του ∆ηµοτικού
∆άσους Ηλιοχωρίου ∆ήµου Τύµφης», αναδόχου Κοσµά Μπάµπαλη, µέχρι την 15-12-2011.
3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ι.Μ. Βροσύνας», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», µέχρι την 30-06-2012.
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4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
ης
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 21 επαρχιακής οδού», αναδόχου Κων/νου Ντόκου, µέχρι την 30-122011.
5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Προσθήκη αιθουσών στο Λύκειο Καρδαµιτσίων», αναδόχου Χρήστου Γκόντα Ε∆Ε,
µέχρι την 30-06-2012.
6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μελέτη
µεταφοράς νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», αναδόχου στα συµπραττόντων γραφείων µελετών
«ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε., Υ∆ΡΟ∆ΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε., ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΓΙΑΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΝΤΑΞΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΕΡΕΚΑΣ, ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ», µέχρι την 21-01-2012.
7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Συντήρηση αποκατάσταση και ζηµιών οδικού δικτύου Κοινότητας Φούρκας Νοµού
Ιωαννίνων» αναδόχου κ. Κ/ξιας Γκορτζής Ιωάννης - Γεώργιος Ντάτσης & ΣΙΑ ΕΕ, µέχρι την 31-122011.
η
8. Έγκριση δαπανών συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην 27 Εµποροβιοτεχνική και γεωργική
έκθεση ∆υτικής Μακεδονίας, που διοργανώνεται στο ∆.∆. Κοίλων Κοζάνης το χρονικό διάστηµα
από 23 ως 28 Σεπτεµβρίου 2011.
9. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια
λευκού και κίτρινου αλκυδικού χρώµατος και λευκού και κίτρινου µε υαλοσφαιρίδια για τη
διαγράµµιση του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου.
10. Παροχή εξουσιοδότησης στον ∆ήµο Ζίτσας Ιωαννίνων, για την ανάδειξη προµηθευτών
πετρελαιοειδών, µε δικές του διαδικασίες.
11. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Πιτούλη Θωµά, στην Θεσσαλονίκη,
προκειµένου να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του INTERREG
Ελλάδα – Ιταλία.
12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Θεσπρωτίας «Αναπαλαίωση ∆ηµ. Σχολείου Αυλοτόπου για χρήση ως Πολιτιστικού Κέντρου»,
αναδόχου ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΚΕΓΚΑ Ε∆Ε, µέχρι την 31-12-2011.
13. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής
Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
14. Έγκριση δαπάνης µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης (βυτίων µεταφοράς νερού 10 m3),
σύµφωνα µε την αριθµ. 3130/09-09-2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, για την
αντιµετώπιση πυρκαγιάς στην περιοχή Καµπής – Αµµοτόπου στις 26/08/2011.
15. Έγκριση µεταβίβασης του υπολοίπου του λογαριασµού της Π.Ε. Άρτας, µε την επωνυµία
«Λογαριασµός Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών» στον ∆ήµο Αρταίων, και κλείσιµο αυτού, λόγω
µεταβίβασης της σχετικής αρµοδιότητας.
16. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής
Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
17. Έγκριση παράτασης της σύµβασης µίσθωσης του ακινήτου ιδιοκτησίας Φωτονιάτα Γεωργίου, επί
της οδού Αµβρακίας αρ. 23 (β’ όροφος) για τη στέγαση της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής
Ενότητας Άρτας.
18. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
19. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας,
µε τίτλο «Συνέχιση βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης οδού από επαρχιακή οδό Άρτας – Κορωνησίας προς
Γαβριά (γ’ φάση)», προϋπολογισµού € 450.000,00 µε ΦΠΑ.
ου
20. Έγκριση του 1 Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση οδικού
δικτύου ΠΕ Άρτας λόγω φυσικών καταστροφών», αναδόχου Κων/νου Τζαδήµα, Ε∆Ε.
ου
21. Έγκριση του 1 ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή αδιάνοικτου
τµήµατος δυτικής πρόσβασης Γέφυρας Τζαρή στη ΧΘ 1+230», αναδόχου Χρήστου Σόφη, Ε∆Ε.
ου
22. Έγκριση του 2
ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση –
ασφαλτόστρωση από γέφυρα Τζαρή µέχρι Κούνιες», αναδόχου Γεωργίου Αγγέλη, Ε∆Ε.
ου
23. Έγκριση του 2 ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση –βελτίωση
επαρχιακής οδού Καλλονής – Κυψέλης – Βουργαρελίου µετά των επεµβάσεων εντός του
οικισµού», αναδόχου Κωνσταντίνου Κωσταβασίλη, Ε∆Ε.
ου
24. Έγκριση του 1 ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τεχνικού στην
διασταύρωση επαρχιακής οδού Άρτας – Σαλαώρας µε οδό προς Καλόβατο», αναδόχου Αριστείδη
Τζουµάκα Ε.∆.Ε.
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25.
26.
27.

28.

29.

30.
31.
32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

ου

Έγκριση του 3 ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση βελτίωση –
ασφαλτόστρωση οδού Μηλιά – Ναζαίοι», αναδόχου Ευάγγελου Τσουµάνη.
Έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση του συστήµατος πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας του
Τµήµατος ΠΑΜ – ΠΣΕΑ της Περιφέρειας Ηπείρου.
Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην
περιοχή Τ.Κ. Πάδων του ∆ήµου Κόνιτσας, που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι
δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 61897/1982/06-09-2011 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ιωαννίνων και της αριθ. 25/707/09-09-2011 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην
περιοχή Βροντισµένης του Τ.∆. Καλπακίου Ιωαννίνων, που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι
αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 55917/1773/11-08-2011 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ιωαννίνων και της αριθ. 24/655/01-09-2011 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στις
περιοχές Νεγράδων και Χροσόρραχης του ∆ήµου Πωγωνίου Ιωαννίνων, που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά
µηχανήµατα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 58712/1871/25-08-2011 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων και της αριθ. 24/657/01-09-2011 απόφασης ανάθεσης έργου της
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
ης
Έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, εκδηλώσεων στα πλαίσια της 9 Πανελλήνιας
Λαµπαδηδροµίας Συλλόγων Εθελοντών Αιµοδοτών Ελλάδας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, ηµερίδας µε θέµα τη σχολική βία και έγκριση των
σχετικών δαπανών.
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 06-09-2011 δηµοπρασίας µε
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας
«Καθαρισµός κοίτης ρέµατος Καρυδά», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ.
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 06-09-2011 δηµοπρασίας µε
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας
«Καθαρισµός και λιθορριπές προστασίας Λούρου ποταµού ∆ήµου Ζηρού», προϋπολογισµού €
31.100,00 µε ΦΠΑ.
Έγκριση της µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε.
Πρέβεζας, µε τίτλο «Ηλεκτροφωτισµός στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας»,
προϋπολογισµού € 160.000,00 µε ΦΠΑ.
∆ικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (Α’
Τµήµα), κατά την δικάσιµο της 10-10-2011 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση της
αίτησης αναίρεσης της εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΛΤΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, για την αναίρεση της µε αριθµ. 178/2008 απόφασης
του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
∆ικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (Ε’
Τµήµα), κατά την δικάσιµο της 28-09-2011 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση της
από 15-11-2004 αίτησης ακύρωσης του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», κατά α) της αριθµ. πρωτ. 18968/29-09-2004 απόφασης του Γ.Γ.Π.Η. β) της αριθµ.
πρωτ. 5176/13-07-2004 απόφασης του Νοµάρχη Ιωαννίνων και γ) της υπ΄ αριθµ. 467/2003
απόφασης του ∆.Σ. του ∆ήµου Ιωαννιτών.
∆ικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (Ε’
Τµήµα), κατά την δικάσιµο της 23-11-2011 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για την άσκηση
παρέµβασης υπέρ του κύρους των κάτωθι Πράξεων, κατά των οποίων στρέφονται µε αίτηση
ακύρωσης οι Παναγιώτης Τσόκας κλπ (+4), ήτοι: α) της υπ΄ αριθ. 641/2009 απόφασης του Γενικού
Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου περί τροποποίησης της υπ΄αριθ. 1149/2005 απόφασης του ιδίου
σχετικά µε την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Λιµενικό – Αλιευτικό καταφύγιο
Παντοκράτορα Πρέβεζας» και β) της υπ΄ αριθ. 1149/2005 απόφασης του ΓΓΠΗ σχετικά µε την
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του ως άνω έργου.
Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή εξόδων διαµονής των εταίρων που συµµετέχουν στο ένατο
θεµατικό σεµινάριο του έργου «Misrar» «Άµβλυνση χωρικών κινδύνων σε Ευρωπαϊκές περιοχές και
πόλεις» στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IVC ∆ιαπεριφερειακή Εδαφική
Συνεργασία, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί από 20-9-2011 έως και 22-09-2011 στην Ηγουµενίτσα.
Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 19-09-2011 δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό, για
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Κατολισθητικά φαινόµενα
στο ∆.∆. Ελάτης του ∆. Γ. Καραϊσκάκη», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ.
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40.

41.
42.
43.
44.

Έγκριση δαπάνης για την παράθεση δείπνου εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, προς τιµή των
επισκεπτών και συµµετεχόντων στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος δια βίου µάθησης
European C.I.T.I.Z.E.N.S. «Copenhagen - Ioannina Towards Implementing a Zealous European
Network for Sustainability».
Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης εορτασµού της ηµέρας µνήµης
των Εθνικών µας Ευεργετών και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Έγκριση συµµετοχής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη διοργάνωση των εκδηλώσεων µνήµης για την
επέτειο του Ολοκαυτώµατος των Λυγκιάδων και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Έγκριση συµµετοχής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη διοργάνωση του πολιτιστικού και οικολογικού
ο
παιχνιδιού µε τίτλο «12 Κυνήγι Θησαυρού» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Έγκριση συµµετοχής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη διοργάνωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου
Θαλασσαιµίας, που θα πραγµατοποιηθεί στα Ιωάννινα, από 30-09-2011 έως 02-10-2011 και
έγκριση των σχετικών δαπανών.

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών της,
δεδοµένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτών, συζητήθηκαν και λήφθηκαν
αποφάσεις για τα εξής θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση δαπάνης για την επισκευή και συντήρηση τριών (3) φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων της
∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.
2. Υλοποίηση των κτιριακών έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που βρίσκονται εντός των ορίων της Π.Ε.
Ιωαννίνων.
3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Κατασκευή κτιρίων εξυπηρέτησης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο ∆.∆. Βίτσας ∆ήµου
Κεντρικού Ζαγορίου», αναδόχου Κοιν/ξίας «Τσοµπίκος ∆ηµήτριος – Ηλίας Νικόλαος», µέχρι την 3011-2011.
4. Έγκριση συµµετοχής των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Ιωαννίνων, Αϊβαλόγλου Ιωάννη, ∆έµκα Βασιλικής, Σκλιβανίτη Ελένης και Χρήστου Αριστούλας, στο
εκπαιδευτικό σεµινάριο µε θέµα «Το νέο Πληροφοριακό Σύστηµα του ∆ικτύου Γεωργικής Λογιστικής
Πληροφόρησης», που διοργανώνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων στα
πλαίσια υλοποίησης του Κοινοτικού προγράµµατος «∆ίκτυο Γεωργικής Λογιστικής
Πληροφόρησης»-RICA, και θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 11-13 Οκτωβρίου 2011 και έγκριση των
σχετικών δαπανών.
5. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής
Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
6. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην Αθήνα, από 25
έως 26-09-2011 για υπηρεσιακούς λόγους.
7. Έγκριση δαπάνης για την επίδοση ∆ικογράφων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
ης
8. Έγκριση διοργάνωσης της 1 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης και
έγκριση σχετικών δαπανών.
Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε ενηµέρωση και
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 09-09-2011 συνεδριάσεως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,

Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανάπλαση – Ανάδειξη καταρρακτών στη θέση Μπάλτα – Ντι Στρίγκα
του ∆ηµοτικού ∆άσους Ηλιοχωρίου ∆ήµου Τύµφης», αναδόχου Κοσµά Μπάµπαλη,
µέχρι την 15-12-2011.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004,
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00,
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆.
186/96.
6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 62351/6214/09-09-2011
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 63573/2381/12-09-2011 στον φάκελο 9/2011
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι ο ανάδοχος του έργου του θέµατος, µε την
από 02.08.2011 αίτηση του, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι
15.12.2011, λόγω αδυναµίας τήρησης του χρονοδιαγράµµατος κατά το χρονικό διάστηµα
µεταξύ Νοεµβρίου 2010 και Απριλίου 2011 κατά το οποίο οι δυσµενείς καιρικές συνθήκες
δεν επέτρεψαν την εκτέλεση των προγραµµατισµένων εργασιών. Συγκεκριµένα, όπως
προκύπτει κι από το ηµερολόγιο του έργου, οι εργασίες διακόπηκαν στις 04.11.2010 και
ξεκίνησαν ξανά επίσηµα στις 16.05.2011, οπότε και προέκυψε ανάγκη για νέα σήµανση
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του µονοπατιού. Στο µεταξύ διάστηµα πραγµατοποιήθηκαν διερευνητικές επισκέψεις στο
έργο τον Μάρτιο και εκτελέστηκαν ορισµένες εργασίες αποχωµατώσεων και καθαρισµού,
αφού η διαµόρφωση που είχε γίνει αρχικά αλλοιώθηκε σηµαντικά κατά τους χειµερινούς
µήνες. Η υπηρεσία µας εισηγήθηκε την έγκριση της παράτασης στην Ενδιάµεση
∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, η οποία και συναίνεσε στο αίτηµα του αναδόχου, µε
το αριθµ. 3044/06-09-2011 έγγραφό της που επισυνάπτεται στην εισήγηση. Για τους
ανωτέρω λόγους, η υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, µέχρι την
15-12-2011 µε δικαίωµα αναθεώρησης.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 26/712/22-09-2011)
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Ανάπλαση – Ανάδειξη καταρρακτών στη θέση Μπάλτα – Ντι Στρίγκα του
∆ηµοτικού ∆άσους Ηλιοχωρίου ∆ήµου Τύµφης», αναδόχου Κοσµά Μπάµπαλη, µέχρι την 1512-2011, µε δικαίωµα αναθεώρησης, σύµφωνα και µε το σχετικό αριθµ. πρωτ. 3044/06-092011 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου, µε το οποίο
διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την τροποποίηση της σύµβασης του ανωτέρω έργου
µέσω της παράτασης της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου από 09/09/2011 σε
15/12/2011.
.....................................................................................................................................………....

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

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

5. Κατέρης Ιωάννης,

Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Π.Ε.
Ιωαννίνων
«Αποκατάσταση
Ι.Μ.
Βροσύνας»,
αναδόχου
εταιρείας
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», µέχρι την 30-06-2012.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004,
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00,
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆.
186/96.
6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 60711/6077/08-09-2011
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 64118/2390/13-09-2011 στον φάκελο 9/2011
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 01-09-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου του
θέµατος, και εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, για εκτέλεση εργασιών και
το κλείσιµο του φακέλου της εργολαβίας και επειδή η πρόσβαση στο εν λόγω έργο γίνεται
µέσω στενού, δύσβατου και επικίνδυνου µονοπατιού και µέσω του παρακείµενου
µονοπατιού και εν όψει του επικείµενου χειµώνα, κατά τον οποίο η πρόσβαση αλλά
κυρίως η µεταφορά των υλικών, γίνεται ιδιαίτερα δυσχερής.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 26/713/22-09-2011)
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ι.Μ. Βροσύνας», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», µέχρι την 30-06-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης και χωρίς άλλη
απαίτηση από την επιµήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.
 Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, µε το
σκεπτικό ότι ο βασικός λόγος για το αίτηµα χορήγησης παράτασης προθεσµίας, είναι η
έλλειψη χρηµατοδότησης, που οφείλεται κατά µεγάλο µέρος στην κακή πολιτική που
εφάρµοσε ο πρώην Νοµάρχης Ιωαννίνων και νυν Περιφερειάρχης, στις δηµοπρατήσεις
των έργων, όταν χωρίς να υπάρχουν οι σχετικές δεσµεύσεις πιστώσεων, δηµοπρατούσε
πλήθος έργων και µάλιστα προεκλογικά.
.................................................................................................................................................................

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

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 21ης επαρχιακής οδού», αναδόχου Κων/νου Ντόκου,
µέχρι την 30-12-2011.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004,
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00,
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆.
186/96.
6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 56291/5516/16-09-2011
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 65153/2404/16-09-2011 στον φάκελο 9/2011
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 12-08-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου του
θέµατος, και εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, λόγω των έντονων καιρικών
συνθηκών δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 26/714/22-09-2011)
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Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 21ης επαρχιακής οδού», αναδόχου Κων/νου Ντόκου, µέχρι την 3012-2011, µε δικαίωµα αναθεώρησης.



Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, µε το
σκεπτικό ότι το συγκεκριµένο έργο είχε χαρακτηρισθεί επείγον, και δηµοπρατήθηκε από τη
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, στο
τέλος του έτους 2010, οπότε η εκτέλεσή του θα έπρεπε να είχε ήδη ολοκληρωθεί.
Αντιθέτως ζητείται παράταση µέχρι την 30-12-2011, γεγονός που απηχεί – όπως
επανειληµµένα έχουν τονίσει – την κακή πολιτική που εφάρµοσε ο πρώην Νοµάρχης
Ιωαννίνων και νυν Περιφερειάρχης, στις δηµοπρατήσεις των έργων.

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

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

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

5. Κατέρης Ιωάννης,

Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Π.Ε. Ιωαννίνων «Προσθήκη αιθουσών στο Λύκειο Καρδαµιτσίων», αναδόχου Χρήστου
Γκόντα Ε∆Ε, µέχρι την 30-06-2012.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004,
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00,
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆.
186/96.
6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 60707/6076/15-09-2011
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 65263/2408/16-09-2011 στον φάκελο 9/2011
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 01-09-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου του
θέµατος, και εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας για την ολοκλήρωση του
έργου.
7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου
και Μιχαήλ Κασσής, δήλωσαν ότι συµφωνούν µε τη χορήγηση της παράτασης, δεδοµένου
ότι – όπως αναφέρεται και στην εισήγηση της Υπηρεσίας – η µη οµαλή ροή της
χρηµατοδότησης από τον Ο.Σ.Κ. έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση της έναρξης των
εργασιών. Έθεσαν όµως το ζήτηµα, εάν η δηµοπράτησή του έγινε µετά από σχετική
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έγκριση χρηµατοδότησης από την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και αν ναι, πρέπει η Περιφέρεια Ηπείρου
άµεσα να απευθύνει έγγραφη διαµαρτυρία και να διεκδικήσει τη χρηµατοδότηση, ώστε να
συνεχίσουν οι εργασίες και να ολοκληρωθεί το έργο.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 26/715/22-09-2011)
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Προσθήκη αιθουσών στο Λύκειο Καρδαµιτσίων», αναδόχου Χρήστου Γκόντα
Ε∆Ε, µέχρι την 30-06-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης.
.................................................................................................................................................................

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

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Μελέτη µεταφοράς νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», αναδόχου στα
συµπραττόντων γραφείων µελετών «ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε., Υ∆ΡΟ∆ΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε.,
ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΓΙΑΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΕΡΕΚΑΣ, ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ», µέχρι την 21-01-2012.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της
νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και
εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών
και άλλες διατάξεις», τα προεδρικά διατάγµατα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς
εκτέλεσή του, καθώς και την ∆ΜΕΟ/Α/0/1257/09-08-05 απόφαση έγκρισης κανονισµού
προεκτιµώµενων αµοιβών µελετητών, σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005, την
∆ΜΕΟ/Α/0/2361/30-12-05 και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 9361/005 (ΦΕΚ 421Β/1-4-2005) όρια
πτυχίων.
6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 64607/6454/16-09-2011
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 65593/2425/19-09-2011 στον φάκελο 9/2011
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 14-09-2011 αίτηση του αναδόχου της µελέτης
του θέµατος, και εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας για την ολοκλήρωση του
έργου, δεδοµένου ότι έχει εγκριθεί η τοπογραφική µελέτη και έχουν εκπονηθεί και
υποβληθεί, αλλά εκκρεµούν οι εγκρίσεις της γεωλογικής µελέτης, της γεωτεχνικής µελέτης
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και της υδραυλικής µελέτης, οι οποίες θα εγκριθούν µετά την έγκριση της περιβαλλοντικής
µελέτης.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 26/716/22-09-2011)
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Μελέτη µεταφοράς νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», αναδόχου στα συµπραττόντων
γραφείων µελετών «ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε., Υ∆ΡΟ∆ΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε., ΠΕΤΡΟΣ
ΜΠΟΥΓΙΑΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΕΡΕΚΑΣ, ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ»,
µέχρι την 21-01-2012.
.................................................................................................................................................................

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

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

5. Κατέρης Ιωάννης,
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση αποκατάσταση και ζηµιών οδικού δικτύου Κοινότητας
Φούρκας Νοµού Ιωαννίνων» αναδόχου κ. Κ/ξιας Γκορτζής Ιωάννης - Γεώργιος Ντάτσης
& 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 ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004,
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00,
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆.
186/96.
6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 64722/6459/16-09-2011
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 65594/2426/19-09-2011 στον φάκελο 9/2011
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 15-09-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου του
θέµατος, και εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, λόγω των έντονων καιρικών
συνθηκών που σηµειώθηκαν στην περιοχή καθώς και για το κλείσιµο του φακέλου του
έργου.
7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου
και Μιχαήλ Κασσής, τόνισαν ότι πρέπει η Περιφέρεια Ηπείρου, άµεσα να απευθύνει
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έγγραφη διαµαρτυρία προς την Τ.Ε.Ο. Α.Ε. που χρηµατοδοτεί το έργο και να διεκδικήσει
τη χρηµατοδότηση, ώστε να συνεχίσουν και να ολοκληρωθούν οι εργασίες αυτού.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 26/717/22-09-2011)
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Συντήρηση αποκατάσταση και ζηµιών οδικού δικτύου Κοινότητας Φούρκας
Νοµού Ιωαννίνων» αναδόχου κ. Κ/ξιας Γκορτζής Ιωάννης - Γεώργιος Ντάτσης & Σια Ε.Ε.,
µέχρι την 31-12-2011, µε δικαίωµα αναθεώρησης.
.................................................................................................................................................................

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

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση δαπανών συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην 27η Εµποροβιοτεχνική
και γεωργική έκθεση ∆υτικής Μακεδονίας, που διοργανώνεται στο ∆.∆. Κοίλων
Κοζάνης το χρονικό διάστηµα από 23 ως 28 Σεπτεµβρίου 2011.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση του Τµήµατος Τουρισµού της ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης –
Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα
(υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 63863/528/13-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ.
πρωτ. 64370/2393/14-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία
αναφέρεται ότι η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 27η «Έµπορο-βιοτεχνική και
Γεωργική Έκθεση ∆υτικής Μακεδονίας», που διοργανώνεται στο ∆.∆. Κοίλων Κοζάνης το
χρονικό διάστηµα από 23 ως 28 Σεπτεµβρίου 2011, εγκρίθηκε µε την 7/75/7-9-2011
απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος – Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Ηπείρου. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 2.850,00
€ – σύµφωνα µε το συνηµµένο πίνακα – για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής
αυτής σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779 (∆ιοργάνωση εκθέσεων,
συνεδρίων, συσκέψεων και προβολή προϊόντων και έργων της Περιφέρειας Ηπείρου)
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 26/718/22-09-2011)
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 2.850,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 071,
ΚΑΕ 9779 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (∆ιοργάνωση εκθέσεων,
συνεδρίων, συσκέψεων και προβολή προϊόντων και έργων της Περιφέρειας Ηπείρου) για
την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της στην 27η «Έµπορο-βιοτεχνική και Γεωργική
Έκθεση ∆υτικής Μακεδονίας», που διοργανώνεται στο ∆.∆. Κοίλων Κοζάνης το χρονικό
διάστηµα από 23 ως 28 Σεπτεµβρίου 2011, σύµφωνα µε την αριθµ. 7/75/7-09-2011
απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος – Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

∆ΑΠΑΝΗ

Ενοικίαση χώρου & εξοπλισµός περιπτέρου 12 τ.µ.

820,00

Μεταφορά υλικού

500,00

Προµήθεια παραδοσιακών εδεσµάτων για διανοµή

500,00

Έξοδα µετακίνησης 2 υπαλλήλων

130,00

Έξοδα ηµερήσιας αποζηµίωσης 2 υπαλλήλων

371,76

Έξοδα διανυκτέρευσης 2 υπαλλήλων

528,24

ΣΥΝΟΛΟ

2.850,00

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Νικολάου Ντούσια, υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Οικονοµικού,
Προϊσταµένου του Τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.
Πρέβεζας και του Ηλία Σπυρόπουλου, υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού,
Προϊσταµένου του Τµήµατος Επαγγέλµατος της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας,
για τη συµµετοχή τους στην ανωτέρω έκθεση.
.....................................................................................................................................………....

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

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 9ο
Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την
προµήθεια λευκού και κίτρινου αλκυδικού χρώµατος και λευκού και κίτρινου µε
υαλοσφαιρίδια για τη διαγράµµιση του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την υπ΄ αριθµ.
35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί
αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή
εκτέλεση έργων.
6. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Περιφέρειας Ηπείρου
έτους 2011, µε την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «∆ιαγραµµίσεις τµηµάτων του
εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», µε προϋπολογισµό € 100.000,00 και
πίστωση € 80.000,00 για το έτος 2011.

7. Την αριθµ. 20/538/19-07-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της
∆/νσης Οικονοµικού της Π.Ε. Ιωαννίνων, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την
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προµήθεια λευκού και κίτρινου αλκυδικού χρώµατος και υαλοσφαιρίδια, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές που θέτει το Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, για τη
διαγράµµιση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρµοδιότητας της Περιφέρειας
Ηπείρου, µε µηχάνηµα διαγράµµισης και προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου,
προϋπολογισµού € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου του
Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2011
«∆ιαγραµµίσεις τµηµάτων του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Ε.Φ. 071
ΚΑΕ 9771).
8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφερειακής
Ενότητας Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ.
63500/4621/19-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 65548/2424/19-09-2011 στον
φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το αριθµ. 1/14-09-2011 Πρακτικό της
Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια του
θέµατος, βάσει του οποίου η Υπηρεσία εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισµού.
Σύµφωνα µε το ως άνω Πρακτικό:
Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών,
προέβη – παρουσία των ενδιαφεροµένων – στην αποσφράγιση των φακέλων των
προσφορών των τριών (3) διαγωνιζοµένων που κατέθεσαν εµπρόθεσµα προσφορές, ήτοι
των εταιρειών «Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟ∆ΗΜΟΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε.» και «ΒΕΡΝΙΚΟΛ Α.ΤΕ.Β.Ε. – Α.Ε.» και εξέτασε την πληρότητα των
δικαιολογητικών συµµετοχής. Από τον έλεγχο
των δικαιολογητικών συµµετοχής,
διαπιστώθηκε ότι οι παραπάνω συµµετέχοντες προσκόµισαν τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά, που προβλέπονταν από τη σχετική διακήρυξη.
Ακολούθως η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των φακέλων των οικονοµικών προσφορών
και από τον έλεγχό τους, διαπιστώθηκαν τα εξής: Α) Η εταιρεία Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.
ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. προσέφερε την τιµή των 44.820,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (55.128,60 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), για το σύνολο των ειδών και αυτή δεν υπερβαίνει τον
προϋπολογισµό του διαγωνισµού. Β) Η εταιρεία Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟ∆ΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
προσέφερε την τιµή των 45.570,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (56.051,10 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.), για το σύνολο των ειδών και αυτή δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του
διαγωνισµού και Γ) Η εταιρεία ΒΕΡΝΙΚΟΛ Α.ΤΕ.Β.Ε. προσέφερε την τιµή των 38.360,00 €,
πλέον Φ.Π.Α. (47.182,80 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για το σύνολο των ειδών και
αυτή δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του διαγωνισµού.
Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή εισηγείται:
Α) την κατακύρωση του διαγωνισµού, υπέρ της εταιρείας ΒΕΡΝΙΚΟΛ Α.ΤΕ.Β.Ε., η οποία,
αναλυτικά, ανέρχεται στην τιµή των 1,58 € το κιλό, χωρίς το Φ.Π.Α., για το λευκό χρώµα
διαγράµµισης, 1,65 € το κιλό, χωρίς το Φ.Π.Α., για το κίτρινο χρώµα διαγράµµισης και
στην τιµή των 0,68 € το κιλό, χωρίς το Φ.Π.Α., για τα υάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια.
Β) στην περίπτωση που, µετά από δειγµατοληπτικό έλεγχο, που θα διενεργηθεί από την
υπηρεσία, προκύψει ότι τα υπό προµήθεια είδη δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και είναι
ακατάλληλα για χρήση, ο προµηθευτής να κηρυχθεί έκπτωτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Π.∆. 118/07 και να του υποβληθούν οι προβλεπόµενες, από το νόµο, κυρώσεις.
9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 26/719/22-09-2011)
−

Εγκρίνει το αριθµ. 1/14-09-2011 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου
µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια λευκού και κίτρινου αλκυδικού χρώµατος και
λευκού και κίτρινου µε υαλοσφαιρίδια για τη διαγράµµιση του οδικού δικτύου της
Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισµού € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Περιφέρειας
Ηπείρου έτους 2011 «∆ιαγραµµίσεις τµηµάτων του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου» (Ε.Φ. 071 ΚΑΕ 9771), σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού,
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αφού διαπίστωσε την πληρότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής των τριών (3)
διαγωνιζοµένων που κατέθεσαν εµπρόθεσµα προσφορές, ήτοι των εταιρειών
«Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟ∆ΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και
«ΒΕΡΝΙΚΟΛ Α.ΤΕ.Β.Ε.», προέβη στο άνοιγµα των φακέλων των οικονοµικών τους
προσφορών από τον έλεγχο των οποίων προέκυψε ότι η συµφερότερη είναι η προσφορά
της εταιρείας «ΒΕΡΝΙΚΟΛ Α.ΤΕ.Β.Ε.», η οποία προσέφερε την τιµή των 38.360,00 €,
πλέον Φ.Π.Α. (47.182,80 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για το σύνολο των ειδών.

−

Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια
λευκού και κίτρινου αλκυδικού χρώµατος και λευκού και κίτρινου µε υαλοσφαιρίδια για τη
διαγράµµιση του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, σύµφωνα µε το ανωτέρω
αριθµ. 1/14-09-2011 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού, στην εταιρεία
µε την επωνυµία «ΒΕΡΝΙΚΟΛ Α.ΤΕ.Β.Ε.», η οποία προσκόµισε τα απαιτούµενα από τη
διακήρυξη δικαιολογητικά, η δε οικονοµική της προσφορά είναι η συµφερότερη, στην τιµή
των 38.360,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (47.182,80 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για το
σύνολο των ειδών και αναλυτικά: 1,58 € το κιλό, χωρίς το Φ.Π.Α., για το λευκό χρώµα
διαγράµµισης, 1,65 € το κιλό, χωρίς το Φ.Π.Α., για το κίτρινο χρώµα διαγράµµισης και
στην τιµή των 0,68 € το κιλό, χωρίς το Φ.Π.Α., για τα υάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια.

−

Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία, για την προµήθεια
λευκού και κίτρινου αλκυδικού χρώµατος και λευκού και κίτρινου µε υαλοσφαιρίδια για
τη διαγράµµιση του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου.

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

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

5. Κατέρης Ιωάννης,
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 10ο
Παροχή εξουσιοδότησης στο ΝΠ∆∆ ∆ήµου Ζίτσας Ιωαννίνων, για την ανάδειξη
προµηθευτών πετρελαιοειδών, µε δικές του διαδικασίες.

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφερειακής
Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ.
65614/4754/19-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 65688/2434/19-09-2011 στον
φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται να δοθεί εξουσιοδότηση στο,
ΝΠ∆∆ ∆ήµου Ζίτσας Ιωαννίνων προκειµένου να προβεί µε δικές του διαδικασίες, σε
πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια
καυσίµων για θέρµανση για το έτος 2011, βάσει του συνηµµένου στην εισήγηση, αριθµ.
πρωτ. 456/14-09-2011 εγγράφου του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Ζίτσας, καθώς και το από 30-122010 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών προµήθειας τροφίµων –
πετρελαιοδειών, µε το οποίο γνωµοδοτεί για την παροχή εξουσιοδότησης για την
ανάδειξη από τους ίδιους τους ΟΤΑ και τα Νοµικά τους Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικάιου,
προµηθευτή – χορηγητή τροφίµων – πετρελαιοειδών και λοιπών αναλωσίµων ειδών
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παντοπωλείου, εφόσον καταθέσουν σχετικά αιτήµατα
δυνατότητα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

και

επικαλούνται

τέτοια

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 26/720/22-09-2011)
Εξουσιοδοτεί το ΝΠ∆∆ ∆ήµου Ζίτσας Ιωαννίνων, κατόπιν του µε αριθµ. πρωτ. 456/14-092011 εγγράφου του, για τη διενέργεια από το ίδιο, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για
την προµήθεια πετρελαιοειδών για το έτος 2011,για τις ανάγκες του.
......................................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

5. Κατέρης Ιωάννης,

Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Πιτούλη Θωµά, στην
Θεσσαλονίκη, προκειµένου να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής
Παρακολούθησης του INTERREG Ελλάδα – Ιταλία.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’).
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}.
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας,
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 63741/3330/12-09-2011
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 63756/2387/12-09-2011 στον φάκελο 9/2011
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού
περίπου 350 € που αφορά κάλυψη εξόδων µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη
Θεσπρωτίας κ. Πιτούλη Θωµά στις 13-9-2011 στην Θεσσαλονίκη, προκειµένου να
παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του INTERREG Ελλάδα –
Ιταλία (προµήθεια καυσίµων, πληρωµή διοδίων, πάργκιγκ κλπ.), καθώς και διαµονής στα
Ιωάννινα στις 12-9-2011, λόγω συµµετοχής του στο Περιφερειακό Συµβούλιο και
µετακίνησής του την εποµένη στην Θεσσαλονίκη.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 26/721/22-09-2011)
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Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη, στη
Θεσσαλονίκη, στις 13-09-2011 προκειµένου να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής
Παρακολούθησης του INTERREG Ελλάδα – Ιταλία.
Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού περίπου € 350,00 για την κάλυψη των εξόδων
µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη (προµήθεια καυσίµων, πληρωµή διοδίων, πάργκιγκ κλπ.),
καθώς και διαµονής αυτού στα Ιωάννινα στις 12-09-2011, λόγω συµµετοχής του στο
Περιφερειακό Συµβούλιο και µετακίνησής του την εποµένη στην Θεσσαλονίκη, σε βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0716).
.......................................................................…….......................................……..........…….....
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αναπαλαίωση ∆ηµ. Σχολείου Αυλοτόπου για χρήση ως
Πολιτιστικού Κέντρου», αναδόχου ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΚΕΓΚΑ 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 ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004,
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00,
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆.
186/96.
6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 60081/1489/13-09-2011
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 64122/2391/13-09-09-2011 στον φάκελο 9/2011
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 31-08-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου του
θέµατος, και εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, για την ολοκλήρωση του
έργου, το οποίο συνεχίζεται κανονικά και έχει εκτελεσθεί σε ποσοστό 60%.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 26/722/22-09-2011)
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Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Θεσπρωτίας «Αναπαλαίωση ∆ηµ. Σχολείου Αυλοτόπου για χρήση ως Πολιτιστικού Κέντρου»,
αναδόχου ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΚΕΓΚΑ Ε∆Ε, µέχρι την 31-12-2011, µε δικαίωµα αναθεώρησης.
.................................................................................................................................................................

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

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

5. Κατέρης Ιωάννης,

Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης –
επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ.
64681/2100/13-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 65143/2402/16-09-2011 στον
φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για
εργασίες συντήρησης – επισκευής και προµήθειας ανταλλακτικών, για τα µηχανήµατα και
οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο
συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 26/723/22-09-2011)
Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης –
επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως
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αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 073, ΚΑΕ
1321 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας):
ΑΡΙΘ.ΜΗΧΟΧΗΜ.

ΕΙ∆ΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
- ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1

109524

ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ

Ελαστικά (4)

2

7367

ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ

Επισκευή ψυγείου

300,00 €

3

7365

ΤΣΑΠΑ

Επισκευή ελαστικού (3)

260,00 €

4

51190

ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ

Αλλαγή λεπίδων µε τοποθέτηση φανών
φώτων φλας

610,00 €

5

7366

ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ

Επισκευή καλωδίων στην µίζα (µετάβαση
Φαρµακοβούνι Φιλιατών)

250,00 €

6

9944

ΟΧΗΜΑ

Ψαλίδια - ευθυγράµµιση υαλοκαθαριστήρες

450,00 €

7

9208

ΟΧΗΜΑ

Περιοδικό σέρβις - Γενικός έλεγχος

830,00 €

8

7364

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ

∆ίσκοι λείανσης (5) - ∆ίσκοι κοπής (2) Λαµαρίνα µαύρη 2,0x1,0 - Σίδηρος Π1

380,00 €

9

9922

ΟΧΗΜΑ

Περιοδικό σέρβις (ανταλλακτικά +
εργασία)

310,00 €

10

9918

ΦΟΡΤΗΓΟ

Μπαταρίες (2)

400,00 €

Α/Α

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΜΕ
ΦΠΑ
2.400,00 €

6.190,00 €

 Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, δήλωσαν ότι ψηφίζουν
ΛΕΥΚΟ, στα πλαίσια της συνολικής τους τοποθέτησης και αντιµετώπισης του θέµατος και
στις άλλες Περιφερειακές Ενότητες. Ειδικότερα σηµείωσαν ότι για τις συγκεκριµένες
δαπάνες πρέπει η εισήγηση της Υπηρεσίας να είναι τεκµηριωµένη, και παρέπεµψαν στην
τοποθέτησή τους στη σχετική µε δαπάνες συντήρησης µηχανηµάτων της Π.Ε.
Θεσπρωτίας, απόφαση της Ο.Ε. (αριθµ. 14/327/26-05-2011), η οποία έχει ως εξής και
ισχύει και για το συγκεκριµένο θέµα:
«∆εν µπορούµε να εγκρίνουµε τις συγκεκριµένες δαπάνες, έτσι όπως έρχεται το θέµα –
ελλιπές – ως προς την τεκµηρίωσή του καθότι δεν υπάρχει:
1. βεβαίωση από το βιβλίο συµβάντων (πως, πότε, µε ευθύνη ποιου χειριστή και στη
διάρκεια ποιας εργασίας προκλήθηκαν αυτές οι βλάβες στα συγκεκριµένα οχήµατα)
2. βεβαίωση από τον προϊστάµενο της συγκεκριµένης εργασίας
3. βεβαίωση από την αρµόδια τριµελή επιτροπή η οποία θα πιστοποιεί τις βλάβες,
ιδιαίτερα, όταν το ύψος της απαιτούµενης δαπάνης ανέρχεται στα ποσά τα οποία
αναφέρονται στο διαβιβαστικό».



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

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

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου,
στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ.
65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και
µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση δαπάνης µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης (βυτίων µεταφοράς νερού
10 m3), σύµφωνα µε την αριθµ. 3130/09-09-2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας,
για την αντιµετώπιση πυρκαγιάς στην περιοχή Καµπής – Αµµοτόπου στις 26/08/2011.
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 ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}.
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 3669/08
(ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων
έργων», του Π.∆. 186/96.
6. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.∆. 30/1996 και του Ν. 2286/95 για τον τρόπο µίσθωσης
µηχανηµάτων µετά των χειριστών τους κλπ.
7. Την αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία
εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, για µίσθωση
Ι.Χ. µηχανηµάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το επιβάλλουν.
8. Την αριθµ. 8/148/28-03-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου,
µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – οχηµάτων κλπ,
για το έτος 2011, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων
(χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), στην Περιφέρεια
Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε.
9. Την αριθµ. 3130/09-09-2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας (αντίγραφο
συνηµµένο στην κατωτέρω εισήγηση του Τµ. Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Άρτας), περί
έγκρισης µίσθωσης από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας, ιδιωτικών µηχανηµάτων βυτίων
µεταφοράς νερού χωρητικότητας µεγαλύτερης 10 m3 µε κατάλληλο µηχανισµό για πλήρωση
Πυροσβεστικών Οχηµάτων σε περιβάλλον ∆ασικής Πυρκαγιάς, για την αντιµετώπιση της
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πυρκαγιάς στην περιοχή Καµπής – Αµµοτόπου στις 26/08/2011 και δεδοµένου ότι η Π.Ε.
Άρτας δεν διαθέτει κατάλληλο µηχάνηµα.
10.

Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3207/13-09-2011 έγγραφο,
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 65147/2403/16-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε
την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την πληρωµή των ιδιωτικών βυτίων µεταφοράς
νερού, εξοπλισµένων µε κατάλληλο µηχανισµό πλήρωσης πυροσβεστικών οχηµάτων µε
ωριαία αποζηµίωση 65,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και συνολικό ποσό 1.040€ (συµπεριλ/νου ΦΠΑ),
σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
εισήγησης. Στην τιµή περιλαµβάνεται η αποζηµίωση του χειριστή, τα καύσιµα και τα έξοδα
συντήρησης του µηχανήµατος, καθώς και κάθε ασφαλιστική δαπάνη.

11.

Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 26/724/22-09-2011)

Εγκρίνει τη δαπάνη για την πληρωµή των ιδιωτικών βυτίων µεταφοράς νερού 10 m3,
εξοπλισµένων µε κατάλληλο µηχανισµό πλήρωσης πυροσβεστικών οχηµάτων, µε ωριαία
αποζηµίωση 65,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και συνολικό ποσό € 1.040,00 (συµπεριλ/νου ΦΠΑ), σε
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην
κατωτέρω κατάσταση, τα οποία συµµετείχαν στην αντιµετώπιση πυρκαγιάς στην περιοχή
Καµπής – Αµµότοπου στις 26/08/2011, σύµφωνα µε την αριθµ. 3130/09-09-2011 απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας περί έγκρισης µίσθωσης από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας,
ιδιωτικών µηχανηµάτων βυτίων µεταφοράς νερού χωρητικότητας µεγαλύτερης 10 m3 µε
κατάλληλο µηχανισµό για πλήρωση Πυροσβεστικών Οχηµάτων σε περιβάλλον ∆ασικής
Πυρκαγιάς, για την αντιµετώπιση της πυρκαγιάς στην περιοχή Καµπής – Αµµότοπου στις
26/08/2011 και δεδοµένου ότι η Π.Ε. Άρτας δεν διαθέτει κατάλληλο µηχάνηµα:
α/α
1
2

Ονοµατεπώνυµο
ΕΡΓΟ-ΤΕΚ ΟΕ
Μητρογιώργος Βασίλειος

Αρ. κυκλ. µηχανήµατος
ΑΤΗ 1221
ΕΚΑ 9843

Ώρες εργασίας
7,00
6,00

Σηµειώνεται ότι στην τιµή περιλαµβάνεται η αποζηµίωση του χειριστή, τα καύσιµα και τα έξοδα
συντήρησης του µηχανήµατος, καθώς και κάθε ασφαλιστική δαπάνη.
.............................................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

5. Κατέρης Ιωάννης,

Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση µεταβίβασης του υπολοίπου του λογαριασµού της Π.Ε. Άρτας, µε την
επωνυµία «Λογαριασµός Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών» στον ∆ήµο Αρταίων, και κλείσιµο
αυτού, λόγω µεταβίβασης της σχετικής αρµοδιότητας.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2768/13-09-2011 έγγραφο,
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 64587/2395/14-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.),
στην οποία αναφέρεται ότι η Υπηρεσία έχει λογαριασµό στην ΑΤΕ bank µε την επωνυµία
«Λογαριασµός Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών» Νο 29603012157-77 από τον οποίο µέχρι 3112-2010 κατέβαλε επιδόµατα σε άτοµα δικαιούµενα κοινωνικής παροχής σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν.δ.57/1973. Η αρµοδιότητα αυτή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 94
παρ 3β 17 του Ν.3852/10 περιήλθε στους ∆ήµους από 1-1-02011. Ο ∆ήµος Αρταίων µε το
αριθµ. ∆ΠΠΚΑοικ.663/23-8-2011 έγγραφό του ζητά την µεταφορά σε αυτόν του
υπολοίπου του λογαριασµού. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το Υπ. Εσωτερικών δεν
απάντησε σε σχετικό ερώτηµα της Υπηρεσίας (αριθµ.οικ.1591/9-6-2011), το άρθρο 2 της
αρθµ. 74532/29-12-2010 Απόφασης του Υφυπ. Εσ. Αποκέντρωσης & ΗΛ. ∆ιακ. σύµφωνα
µε το οποίο ο ∆ήµος της έδρας της Νοµ. Αυτ/σης παρέχει υποχρεωτικά διοικητική
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υποστήριξη στους ∆ήµους που δεν διαθέτουν αντίστοιχες Υπηρεσίες, καθώς και την
ανάγκη άσκησης της ανωτέρω αρµοδιότητας από τον ∆ήµο Αρταίων, η Υπηρεσία
εισηγείται την έγκριση µεταβίβασης του υπολοίπου του λογαριασµού της Π.Ε. Άρτας µε
την επωνυµία «Λογαριασµός Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών» στον ∆ήµο Αρταίων σε βάρος του
Φορέα 151 ΚΑΕ 0579λ ποσού 53661,46 συν τόκους και κλείσιµο αυτού µε Νο
29603012157-77.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 26/725/22-09-2011)
Εγκρίνει – λόγω µεταβίβασης της σχετικής αρµοδιότητας στους ∆ήµους, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 94 παρ 3β 17 του Ν.3852/10 – τη µεταβίβαση του υπολοίπου του
λογαριασµού που διατηρεί η Π.Ε. Άρτας στην ΑΤΕ Bank µε την επωνυµία «Λογαριασµός Α΄
Κοινωνικών Βοηθειών» µε Νο 29603012157-77, ποσού € 53.661,46 συν τόκους, στον ∆ήµο
Αρταίων, σε βάρος του Φορέα 151 ΚΑΕ 0579λ του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου
(Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), καθώς και το κλείσιµο αυτού.
......................................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης –
επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2768/13-09-2011 έγγραφο,
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 64587/2395/14-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.),
µε την οποία εισηγείται την έγκριση των δαπανών προµήθειας ανταλλακτικών και
εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανηµάτων & Οχηµάτων της Π.Ε. Άρτας, σύµφωνα
µε το συνηµµένο αριθµ. πρωτ. 3072/06-09-2011 έγγραφο του Τµήµατος Πολιτικής
Προστασίας, στο οποίο επισυνάπτονται τα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας
Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε
όχηµα..
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 26/726/22-09-2011)
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Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης –
επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, όπως
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 071, ΚΑΕ
9829 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας):

Α/Α

ΑΡΙΘ.
ΚΥΚΛ. ΜΕΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΙ∆ΟΣ
ΜΕ - ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1

ΜΕ 92817

Φορτωτής

Αλλαγή παρµπρίζ

450,00

2

ΜΕ92817

φορτωτής

Επισκευή, µεταφορά &
τοποθέτηση ελαστικού

400,00

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Σύνολο

∆ΑΠΑΝΗ €
ΜΕ ΦΠΑ

850,00

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

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 17ο
Έγκριση παράτασης της σύµβασης µίσθωσης του ακινήτου ιδιοκτησίας Φωτονιάτα
Γεωργίου, επί της οδού Αµβρακίας αρ. 23 (β’ όροφος) για τη στέγαση της ∆/νσης
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 242/96 περί µισθώσεων, του Π.∆. 34/95 περί εµπορικών
µισθώσεων, του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του
Π.∆. 161/2000 (ΦΕΚ Α’ 145/23-06-2000) περί µεταβίβασης στις Νοµαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις, αρµοδιότητες τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν στην πρωτοβάθµια
και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρ. 94 του Ν.
3852/2010 και του άρθρ. 10 του Ν. 3870/2010.
6. Την αριθµ. 8/26/31-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
µεταβίβασης της αρµοδιότητας µίσθωσης και εκµίσθωσης κινητών και ακινήτων, στην
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2768/13-09-2011 έγγραφο,
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 64587/2395/14-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.),
στην οποία αναφέρεται ότι η Ν.Α. Άρτας εκµίσθωσε για χρονικό διάστηµα εννέα (9) ετών
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από 30-9-2002 ακίνητο συνολικής επιφάνειας εκατόν τριάντα πέντε (135) τµ για τη
στέγαση της ∆/νσης Ανάπτυξης. Η Υπηρεσία εισηγείται την παράταση µίσθωσης µέχρι
16-09-2020 µε µηνιαίο µίσθωµα 805,82 € (µετά την µείωση κατά 20% σύµφωνα µε την
αριθµ. πρωτ. οικ. 2/32619/17-05-2010 επιστολή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους).
8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά
Ιωάννου, Μιχαήλ Κασσής και Κων/νος Κωτσαντής, τόνισαν ότι πρέπει να γίνει στο τέλος
του έτους, µια συνολική καταγραφή ανά Περιφερειακή Ενότητα, των δαπανών τους για
πληρωµή µισθωµάτων, ώστε να γνωρίζουµε πόσα κτίρια εκµισθώνονται για τις ανάγκες
των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και τι κοστίζουν, µε σκοπό τον εξορθολογισµό και – αν
είναι δυνατό – την µείωση των δαπανών.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 26/727/22-09-2011)
Εγκρίνει την παράταση της σύµβασης µίσθωσης µέχρι 30-09-2020 του ακινήτου ιδιοκτησίας
Γεωργίου Φωτονιάτα, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αµβρακίας αρ. 23 (β’ όροφος) στην
Άρτα, συνολικής επιφάνειας εκατόν τριάντα πέντε (135) τµ για τις ανάγκες στέγασης της
∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε µηνιαίο µίσθωµα € 805,82
......................................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 18ο
Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις

του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2768/13-09-2011 έγγραφο,
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 64587/2395/14-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.),
µε την οποία εισηγείται την έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, όπως αναφέρονται στο συνηµµένο στην
εισήγηση πίνακα.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 26/728/22-09-2011)
Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής
Ενότητας Άρτας, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), όπως αναλυτικά
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:
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ΕΦ/ΚΑΕ

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ

∆ΑΠΑΝΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

072.1723

Προµήθεια
Η/Υλοιπού και
συναφούς
εξοπλισµού

60.000,00

735,00

072.1713

Προµήθεια
γραφοµηχανών,
µηχαν. κλπ.

60.000,00

138,00

Αµοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισµού

30.000,00

61,50

Επισκευή φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας

30.000,00

80,00

Έγκριση δαπάνης για εκτύπωση βιβλίων
διατακτικών υλικών και καυσίµων του
Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.
Άρτας.

180.000,00

1.014,50

072.0869

072.0843
ΣΥΝΟΛΟ

Εκδόσεις –
εκτυπώσεις –
βιβλιοδεσία

Προµήθεια δικτυακού εκτυπωτή- FΑΧ
Lexmark E460 DN και Toner (15.000
εκτυπώσεων) για τη ∆/νση Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας.
Έγκριση δαπάνης για προµήθεια
φωτοαντιγραφικού υλικού (κυλίνδρου
KONIKA 7130) της τµήµατος Κτηνιατρικής
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας.

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

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 19ο
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Συνέχιση βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης οδού από επαρχιακή οδό
Άρτας – Κορωνησίας προς Γαβριά (γ’ φάση)», προϋπολογισµού € 450.000,00 µε ΦΠΑ.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004,
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00,
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆.
186/96.
6. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής
Ενότητας Άρτας, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Συνέχιση βελτίωσης –
ασφαλτόστρωσης οδού από επαρχιακή οδό Άρτας – Κορωνησίας προς Γαβριά (γ’ φάση)»,
προϋπολογισµού € 450.000,00 µε ΦΠΑ.
7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3240/15-09-2011 έγγραφο,
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 65141/2401-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.),
στην οποία αναφέρεται ότι από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και
θεωρήθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος, προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη
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εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 359.080,57 € και συνολικής δαπάνης µε
αναθεώρηση και ΦΠΑ 450.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης
(Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου και
εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο
176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει στη δηµοπράτησή του.
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 26/729/22-09-2011)
Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου που χρηµατοδοτείται από
πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής
Ενότητας Άρτας, έτους 2011, µε τίτλο «Συνέχιση βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης οδού από
επαρχιακή οδό Άρτας – Κορωνησίας προς Γαβριά (γ’ φάση)», προϋπολογισµού
δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) € 359.080,57 και συνολικής
δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ € 450.000,00 µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη
∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ.
3240/15-09-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή,
Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας.
......................................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας
«Αποκατάσταση οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας λόγω φυσικών καταστροφών», αναδόχου
Κων/νου Τζαδήµα, Ε∆Ε.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004,
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00,
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆.
186/96.
6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3229/14-09-2011 έγγραφο,
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 65307/2412/16-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.),
στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (Αριθ. Πρωτ.
74635/29.12.2010 απόφαση) περί «έκτακτης επιχορήγησης, συνολικού ποσού
10.314.168,00 € σε Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Νοµαρχιακά ∆ιαµερίσµατα της
χώρας προς κάλυψη δαπανών αποκατάστασης του οδικού δικτύου τους λόγω φυσικών
καταστροφών». Ο παρών 1ος ΑΠΕ, συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57
του Ν.3669/08 και περιλαµβάνει την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών για τη
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διόρθωση προφανών παραλείψεων της προµέτρησης της µελέτης, που προέκυψαν κατά
την πορεία του έργου, χωρίς τροποποίηση του βασικού σχεδίου και της µορφής αυτού,
καθώς και τη χρήση των επί έλασσον δαπανών µέσα στα ποσοτικά όρια του 20% για τις
δαπάνες οµάδων εργασιών και 10% για το σύνολο της συµβατικής δαπάνης. Η
προτεινόµενη δαπάνη των 99.450,00 € µε το ΦΠΑ του 1ου ΑΠΕ παρουσιάζει υπέρβαση
κατά 2.605,30 € σε σχέση µε την συµβατική δαπάνη, που οφείλεται αποκλειστικά στην
αύξηση της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών. Η Υπηρεσία εισηγείται τη έγκριση
του 1ου ΑΠΕ, σύµφωνα και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου
∆ηµοσίων Έργων, για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ µε το αριθµ. 4ο/12.09.2011 (θέµα 8ο)
πρακτικό, το οποίο επισυνάπτεται στην εισήγηση.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 26/730/22-09-2011)
Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας
«Αποκατάσταση οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας λόγω φυσικών καταστροφών», αναδόχου
Κων/νου Τζαδήµα, Ε∆Ε, όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει
των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 και για την έγκριση του οποίου γνωµοδότησε
οµόφωνα το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων, µε το αριθµ. 4ο/12.09.2011 (θέµα 8ο)
Πρακτικό του.
Ο 1ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης € 99.450,00 µε ΦΠΑ, µε υπέρβαση κατά € 2.605,30 σε
σχέση µε την συµβατική δαπάνη, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης των
απολογιστικών εργασιών, ενώ µε τις εργασίες του δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού
σχεδίου της αρχικής σύµβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του
έργου, δεν καταργείται οµάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές και δεν
προκαλείται αύξηση της δαπάνης του έργου.
 Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν
συµφωνεί µε τις υπερβάσεις στο αρχικό συµβατικό αντικείµενο το έργου, εφόσον αυτές
δεν προκύπτουν εκ του νόµου, όπως η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ.
......................................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

5. Κατέρης Ιωάννης,

Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 21ο
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή
αδιάνοικτου τµήµατος δυτικής πρόσβασης Γέφυρας Τζαρή στη ΧΘ 1+230», αναδόχου
Χρήστου Σόφη, Ε∆Ε.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004,
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00,
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆.
186/96.
6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3228/14-09-2011 έγγραφο,
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 65303/2411/16-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.),
στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕ-071 µε ΚΑ
2002ΣΕ07100006 του Υπουργείου ΥΠΟΜΕ∆Ι µε πίστωση 300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. Ο
παρών 1ος ΑΠΕ, συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08 και
περιλαµβάνει την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών για τη διόρθωση προφανών
παραλείψεων της προµέτρησης της µελέτης, χωρίς τροποποίηση του βασικού σχεδίου
και της µορφής του έργου. Η προτεινόµενη δαπάνη των 158.815,30 € µε το ΦΠΑ του 1ου
ΑΠΕ παρουσιάζει υπέρβαση κατά 2.644,38 € σε σχέση µε την συµβατική δαπάνη, που
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οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών. Η
Υπηρεσία εισηγείται τη έγκριση του 1ου ΑΠΕ, σύµφωνα και µε την οµόφωνη
γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ
µε το αριθµ. 4ο/12.09.2011 (θέµα 7ο) πρακτικό, το οποίο επισυνάπτεται στην εισήγηση.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 26/731/22-09-2011)
Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας
«Κατασκευή αδιάνοικτου τµήµατος δυτικής πρόσβασης Γέφυρας Τζαρή στη ΧΘ 1+230»,
αναδόχου Χρήστου Σόφη, Ε∆Ε, όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας,
βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 και για την έγκριση του οποίου
γνωµοδότησε οµόφωνα το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων, µε το αριθµ. 4ο/12.09.2011
(θέµα 7ο) Πρακτικό του.
Ο 1ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης € 158.815,30 µε ΦΠΑ, µε υπέρβαση κατά € 2.644,38
σε σχέση µε την συµβατική δαπάνη, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης
των απολογιστικών εργασιών, ενώ µε τις εργασίες του δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού
σχεδίου της αρχικής σύµβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του
έργου, δεν καταργείται οµάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές και δεν
προκαλείται αύξηση της δαπάνης του έργου.
 Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν
συµφωνεί µε τις υπερβάσεις στο αρχικό συµβατικό αντικείµενο το έργου, εφόσον αυτές
δεν προκύπτουν εκ του νόµου, όπως η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ.
......................................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 22ο
Έγκριση του 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση –
ασφαλτόστρωση από γέφυρα Τζαρή µέχρι Κούνιες», αναδόχου Γεωργίου Αγγέλη, Ε∆Ε.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004,
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00,
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆.
186/96.
6. Την αριθµ. 9/157/06-04-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε ο 1ο ΑΠΕ του έργου του θέµατος, συνολικής δαπάνης €
117.592,66 µε ΦΠΑ µε υπέρβαση κατά € 1.912,07 έναντι του εγκεκριµένου συµβατικού
αντικειµένου, που οφείλεται αποκλειστικά και µόνο στην αύξηση του ΦΠΑ από 21% σε
23%.
7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3231/14-09-2011 έγγραφο,
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 65300/2410/16-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.),
στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις από πιστώσεις του
προγράµµατος της Περιφέρειας Ηπείρου ΠΠ∆Ε (ΚΑΠ 2011) µε αρχικό προϋπολογισµό
200.000,00 €. Ο παρών 2ος ΑΠΕ προτεινόµενης δαπάνης 124.294,22€ µε ΦΠΑ
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συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 και περιλαµβάνει
την τακτοποίηση των επί µέρους εργασιών που προέκυψαν κατά την πορεία του έργου,
χωρίς τροποποίηση του βασικού σχεδίου και της µορφής αυτού. Η προτεινόµενη δαπάνη
των 124.294,22 € µε το ΦΠΑ του 2ου ΑΠΕ παρουσιάζει υπέρβαση κατά 6.701,55 € σε
σχέση µε την δαπάνη του 1ου ΑΠΕ, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της
απολογιστικής δαπάνης της ασφάλτου. Η Υπηρεσία εισηγείται τη έγκριση του 2ου ΑΠΕ,
σύµφωνα και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων
Έργων, για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ µε το αριθµ. 4ο/12.09.2011 (θέµα 16ο) πρακτικό, το
οποίο επισυνάπτεται στην εισήγηση.
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 26/732/22-09-2011)
Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας
«Βελτίωση – ασφαλτόστρωση από γέφυρα Τζαρή µέχρι Κούνιες», αναδόχου Γεωργίου
Αγγέλη, Ε∆Ε, όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των
διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 και για την έγκριση του οποίου γνωµοδότησε
οµόφωνα το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων, µε το αριθµ. 4ο/12.09.2011 (θέµα 16ο)
Πρακτικό του.
Ο 2ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης € 124.294,22 µε ΦΠΑ, µε υπέρβαση κατά € 6.701,55
σε σχέση µε την δαπάνη του 1ου ΑΠΕ, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της
απολογιστικής δαπάνης της ασφάλτου, ενώ µε τις εργασίες του δεν προκαλείται αλλαγή του
βασικού σχεδίου της αρχικής σύµβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και
λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται οµάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται οι
προδιαγραφές και δεν προκαλείται αύξηση της δαπάνης του έργου.
 Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν
συµφωνεί µε τις υπερβάσεις στο αρχικό συµβατικό αντικείµενο το έργου, εφόσον αυτές
δεν προκύπτουν εκ του νόµου, όπως η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ.
......................................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

- 48 -

Α∆Α: 4Α8Ι7Λ9-ΣΗ0
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 23ο
Έγκριση του 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση –
βελτίωση επαρχιακής οδού Καλλονής – Κυψέλης – Βουργαρελίου µετά των
επεµβάσεων εντός του οικισµού», αναδόχου Κωνσταντίνου Κωσταβασίλη, Ε∆Ε.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004,
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00,
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆.
186/96.
6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3230/14-09-2011 έγγραφο,
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 65260/2407/16-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.),
στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις από πιστώσεις του
προγράµµατος της Περιφέρειας Ηπείρου ΠΠ∆Ε (ΚΑΠ 2011) µε αρχικό προϋπολογισµό
250.000,00 €. Συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου, συνολικής δαπάνης 160.455,26 € µε
ΦΠΑ, o οποίoς εγκρίθηκε µε την Αριθ. 320/2010 απόφαση της 2ης Νοµαρχιακής
Επιτροπής Άρτας. Ο παρών 2ος ΑΠΕ προτεινόµενης δαπάνης 176.498,00 € µε ΦΠΑ
συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 και περιλαµβάνει
την τακτοποίηση των επί µέρους εργασιών που προέκυψαν κατά την πορεία του έργου,
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χωρίς τροποποίηση του βασικού σχεδίου και της µορφής αυτού. Η προτεινόµενη δαπάνη
των 176.498,00 € µε το ΦΠΑ του 2ου ΑΠΕ παρουσιάζει υπέρβαση κατά 16.042,74 € σε
σχέση µε την δαπάνη του 1ου ΑΠΕ, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της
απολογιστικής δαπάνης της ασφάλτου. Η Υπηρεσία εισηγείται τη έγκριση του 2ου ΑΠΕ,
σύµφωνα και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων
Έργων, για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ µε το αριθµ. 4ο/12.09.2011 (θέµα 15ο) πρακτικό, το
οποίο επισυνάπτεται στην εισήγηση.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 26/733/22-09-2011)
Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας
«Συντήρηση –βελτίωση επαρχιακής οδού Καλλονής – Κυψέλης – Βουργαρελίου µετά των
επεµβάσεων εντός του οικισµού», αναδόχου Κωνσταντίνου Κωσταβασίλη, Ε∆Ε, όπως
συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57
του Ν. 3669/08 και για την έγκριση του οποίου γνωµοδότησε οµόφωνα το Τεχνικό Συµβούλιο
∆ηµοσίων Έργων, µε το αριθµ. 4ο/12.09.2011 (θέµα 15ο) Πρακτικό του.
Ο 2ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης € 176.498,00 µε ΦΠΑ, µε υπέρβαση κατά € 16.042,74
σε σχέση µε την δαπάνη του 1ου ΑΠΕ, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της
απολογιστικής δαπάνης της ασφάλτου, ενώ µε τις εργασίες του δεν προκαλείται αλλαγή του
βασικού σχεδίου της αρχικής σύµβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και
λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται οµάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται οι
προδιαγραφές και δεν προκαλείται αύξηση της δαπάνης του έργου.
 Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν
συµφωνεί µε τις υπερβάσεις στο αρχικό συµβατικό αντικείµενο το έργου, εφόσον αυτές
δεν προκύπτουν εκ του νόµου, όπως η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ.
......................................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

3. Καττής Νικόλαος,

Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 24ο
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή
τεχνικού στην διασταύρωση επαρχιακής οδού Άρτας – Σαλαώρας µε οδό προς
Καλόβατο», αναδόχου Αριστείδη Τζουµάκα Ε.∆.Ε.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004,
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00,
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆.
186/96.
6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3275/19-09-2011 έγγραφο,
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 65760/2435/19-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.),
στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του ΠΠ∆Ε (ΚΑΠ
2011) της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Ο παρών 1ος ΑΠΕ, συντάχθηκε σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08 προκειµένου: α) να τακτοποιήσει τις
ποσότητες των εκτελεσµένων εργασιών, βάσει των µέχρι τώρα επιµετρήσεων, β) να
περιλάβει την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών για την διόρθωση προφανών
παραλείψεων της µελέτης, χωρίς τροποποίηση του βασικού σχεδίου και της µορφής του
έργου και γ) να περιλάβει την αύξηση της οριστικής απολογιστικής δαπάνης της
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ασφάλτου κατά 7.891,55 € µε ΦΠΑ, η οποία δεν ήταν δυνατό να υπολογιστεί .κατά το
χρόνο σύνταξης της µελέτης. Η επί έλασσον δαπάνη που εξοικονοµείται σε κάθε οµάδα δεν
υπερβαίνει το ποσοτικό όριο του 20% της συµβατικής δαπάνης αυτής ούτε αθροιστικά το
10% της αρχικής σύµβασης σύµφωνα µε τον παραπάνω Νόµο. Η προτεινόµενη δαπάνη
των 126.722,44 € µε το ΦΠΑ του 1ου ΑΠΕ παρουσιάζει υπέρβαση κατά 7.891,55 € σε
σχέση µε την συµβατική δαπάνη, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης
των απολογιστικών εργασιών (κόστος ασφάλτου). Η Υπηρεσία εισηγείται τη έγκριση του
1ου ΑΠΕ, σύµφωνα και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου
∆ηµοσίων Έργων, για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ µε το αριθµ. 4ο/12.09.2011 (θέµα 14ο)
πρακτικό, το οποίο επισυνάπτεται στην εισήγηση.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 26/734/22-09-2011)
Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας
«Κατασκευή τεχνικού στην διασταύρωση επαρχιακής οδού Άρτας – Σαλαώρας µε οδό προς
Καλόβατο», αναδόχου Αριστείδη Τζουµάκα Ε.∆.Ε., όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 και για την έγκριση
του οποίου γνωµοδότησε οµόφωνα το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων, µε το αριθµ.
4ο/12.09.2011 (θέµα 14ο) Πρακτικό του.
Ο 1ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης € 126.722,44 µε ΦΠΑ, µε υπέρβαση κατά € 7.891,55
σε σχέση µε την συµβατική δαπάνη, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης
των απολογιστικών εργασιών (κόστος ασφάλτου).
 Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν
συµφωνεί µε τις υπερβάσεις στο αρχικό συµβατικό αντικείµενο το έργου, εφόσον αυτές
δεν προκύπτουν εκ του νόµου, όπως η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ.
......................................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 25ο
Έγκριση του 3ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση
βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού Μηλιά – Ναζαίοι», αναδόχου Ευάγγελου Τσουµάνη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004,
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00,
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆.
186/96.
6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3276/19-09-2011 έγγραφο,
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 65763/2436/19-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.),
στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του ΠΠ∆Ε (ΚΑΠ
2011) της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Ο παρών 3ος ΑΠΕ, συντάχθηκε σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08 και περιλαµβάνει 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 προτεινόµενη δαπάνη των 180.941,71 € µε το
ΦΠΑ του 3ου ΑΠΕ παρουσιάζει υπέρβαση κατά 1.612,58 € σε σχέση µε τον 2ο ΑΠΕ, που
οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της αναθεώρησης και στην επί πλέον αύξηση του
συντελεστή ΦΠΑ από 21% σε 23% από 01/07/2010. Η Υπηρεσία εισηγείται τη έγκριση
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του 3ου ΑΠΕ, σύµφωνα και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου
∆ηµοσίων Έργων, για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ µε το αριθµ. 4ο/12.09.2011 (θέµα 13ο)
πρακτικό, το οποίο επισυνάπτεται στην εισήγηση.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 26/735/22-09-2011)
Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας
«Συνέχιση βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού Μηλιά – Ναζαίοι», αναδόχου Ευάγγελου
Τσουµάνη, όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων
του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 και για την έγκριση του οποίου γνωµοδότησε οµόφωνα το
Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων, µε το αριθµ. 4ο/12.09.2011 (θέµα 13ο) Πρακτικό του.
Ο 3ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης € 180.941,71 µε ΦΠΑ, µε υπέρβαση κατά 1.612,58 €
σε σχέση µε τον 2ο ΑΠΕ, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της αναθεώρησης και
στην επί πλέον αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από 21% σε 23% από 01/07/2010.
 Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν
συµφωνεί µε τις υπερβάσεις στο αρχικό συµβατικό αντικείµενο το έργου, εφόσον αυτές
δεν προκύπτουν εκ του νόµου, όπως η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ.
......................................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 26ο
Έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση του συστήµατος πυρανίχνευσης
πυρασφάλειας του Τµήµατος ΠΑΜ – ΠΣΕΑ της Περιφέρειας Ηπείρου.

και

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση του Τµήµατος ΠΑΜ-ΠΣΕΑ της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 173/14-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο
µε αρ. πρωτ. 65309/2413/16-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία
εισηγείται την έγκριση συνολικής δαπάνης 250,00 € για την συντήρηση του συστήµατος
πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας του Τµήµατος, που είναι απαραίτητο και απαιτείται
από τον κανονισµό ασφαλείας.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 26/736/22-09-2011)
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 250,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0869 & 1329) για την συντήρηση
του συστήµατος πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας του Τµήµατος ΠΑΜ-ΠΣΕΑ της
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Περιφέρειας Ηπείρου. Η ως άνω δαπάνη αφορά σε: συντήρηση συστήµατος
πυρανίχνευσης, αντικατάσταση µπαταρίας συστήµατος πυρανίχνευσης, αναγόµωση
πυροσβεστήρα 6 Kg και αντικατάσταση πυροσβεστήρα κατάσβεσης 12 Kg.
.....................................................................................................................................………....

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

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 27ο
Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών
στην περιοχή Τ.Κ. Πάδων του ∆ήµου Κόνιτσας, που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα
οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 61897/1982/06-09-2011 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων και της αριθ. 25/707/09-09-2011 απόφασης
ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’).
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν.
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής
δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96.
6. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.∆. 30/1996 και του Ν. 2286/95 για τον τρόπο µίσθωσης
µηχανηµάτων µετά των χειριστών τους κλπ.
7. Την αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την
οποία εξουσιοδοτείται η Αντιπεριφερειάρχης Ιωαννίνων για µίσθωση Ι.Χ. µηχανηµάτων
έργου όταν οι καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν.
8. Την αριθµ. 8/148/28-03-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων –
οχηµάτων κλπ, για το έτος 2011, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων
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καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ),
στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε.
9. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2011 µε την οποία
εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Άρση καταπτώσεων, αποκατάσταση ζηµιών στο εθνικό
οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου µε τη χρήση µηχανηµάτων», µε προϋπολογισµό €
500.000,00 και πίστωση € 400.000,00 για το έτος 2011.
10.

Την αριθµ. 61897/1982/06-09-2011 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων,
περί έγκρισης µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. από τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, τα
οποία θα εργασθούν από την 05-09-2011, για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην
περιοχή Πάδων του Τ.∆. Κόνιτσας Ιωαννίνων, κατόπιν αιτήµατος της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, λόγω πυρκαγιάς, και δεδοµένου ότι η Περιφέρεια Ηπείρου δεν διαθέτει το
είδος των µηχανηµάτων (D8 προωθητήρα) που ζητά η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

11.

Την αριθµ. 25/707/09-09-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών,
της εκτέλεσης εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή Πάδων του
Τ.∆. Κόνιτσας Ιωαννίνων, κατόπιν αιτήµατος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στους
ιδιοκτήτες και χειριστές ΜΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη συνηµµένη στην εισήγηση
της Υπηρεσίας κατάσταση, σύµφωνα µε την αριθµ. 61897/1982/06-09-2011 απόφαση
της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων και λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην
περιοχή την 05-09-2011 και δεδοµένου ότι η Περιφέρεια Ηπείρου δεν διαθέτει το είδος
των µηχανηµάτων που απαιτούνται – σύµφωνα µε το αίτηµα της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας – για τη δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών.

12.

Την εισήγηση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 65730/2166/19-09-2011
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 65830/2437/19-09-2011 στον φάκελο 9/2011
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των δαπανών για την πληρωµή
στους δικαιούχους, εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή
Πάδων του Τ.∆. Κόνιτσας Ιωαννίνων, σύµφωνα µε τις συνηµµένες αναλυτικές
καταστάσεις ωρών εργασίας για το κάθε µηχάνηµα

13.

Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 26/737/22-09-2011)

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, σε βάρος των πιστώσεων του έργου «Άρση καταπτώσεων,
αποκατάσταση ζηµιών στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου µε τη χρήση
µηχανηµάτων», του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9771), για την
πληρωµή εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή Πάδων του Τ.∆.
Κόνιτσας Ιωαννίνων, κατόπιν αιτήµατος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που εκτέλεσαν σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή την 05-092011 και δεδοµένου ότι η Περιφέρεια Ηπείρου δεν διαθέτει το είδος των µηχανηµάτων που
απαιτούνται, οι κάτωθι δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 61897/1982/06-09-2011 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων και της αριθ. 25/707/09-09-2011 απόφασης ανάθεσης
εργασιών της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου:
1. ∆απάνη € 24.600,00 µε ΦΠΑ στον Σταύρο Μάλιακα, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για την
δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή Πάδων του Τ.∆. Κόνιτσας Ιωαννίνων, µε το
αριθµ. ΜΕ 99563 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (200 ώρες εργασίας x € 100,00 ανά ώρα
εργασίας), για το διάστηµα από 05-09-2011 έως 19-09-2011.
2. ∆απάνη € 12.280,32 µε ΦΠΑ στον Νικόλαο Σακκά, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για την
δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή Πάδων του Τ.∆. Κόνιτσας Ιωαννίνων, µε το
αριθµ. ΜΕ 96177 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (192 ώρες εργασίας x € 52,00 ανά ώρα
εργασίας), για το διάστηµα από 05-09-2011 έως 19-09-2011.
3. ∆απάνη € 14.710,80 µε ΦΠΑ στην εταιρεία µε την επωνυµία «Μπουκουβάλας Ι. - Β.
Κακαριάρης Ο.Ε.», η οποία εκτέλεσε εργασίες για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών
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στην περιοχή Πάδων του Τ.∆. Κόνιτσας Ιωαννίνων, µε το αριθµ. ΜΕ 51073 ιδιωτικό
µηχάνηµα έργου (230 ώρες εργασίας x € 52,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από
05-09-2011 έως 19-09-2011.
 Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, δήλωσαν ότι ψηφίζουν
ΛΕΥΚΟ, επειδή στην εισήγηση δεν επισυνάπτονται τα σχετικά Πρακτικά της αρµόδιας
Επιτροπής, για την παραλαβή των εργασιών που εκτέλεσαν τα ιδιωτικά µηχανήµατα
έργου, για τη δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών.
......................................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

5. Κατέρης Ιωάννης,

Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 28ο
Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών
στην περιοχή Βροντισµένης του Τ.∆. Καλπακίου Ιωαννίνων, που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά
µηχανήµατα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 55917/1773/11-08-2011
απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων και της αριθ. 24/655/01-09-2011
απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’).
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν.
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής
δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96.
6. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.∆. 30/1996 και του Ν. 2286/95 για τον τρόπο µίσθωσης
µηχανηµάτων µετά των χειριστών τους κλπ.
7. Την αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την
οποία εξουσιοδοτείται η Αντιπεριφερειάρχης Ιωαννίνων για µίσθωση Ι.Χ. µηχανηµάτων
έργου όταν οι καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν.
8. Την αριθµ. 8/148/28-03-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων –
οχηµάτων κλπ, για το έτος 2011, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων
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καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ),
στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε.
9. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2011 µε την οποία
εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Άρση καταπτώσεων, αποκατάσταση ζηµιών στο εθνικό
οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου µε τη χρήση µηχανηµάτων», µε προϋπολογισµό €
500.000,00 και πίστωση € 400.000,00 για το έτος 2011.
10.

Την αριθµ. 55917/1773/11-08-2011 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων,
περί έγκρισης µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. από τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, τα
οποία θα εργασθούν από την 10-08-2011, για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην
περιοχή Βροντισµένης του Τ.∆. Καλπακίου Ιωαννίνων, κατόπιν αιτήµατος της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, λόγω πυρκαγιάς, και δεδοµένου ότι η Περιφέρεια Ηπείρου
δεν διαθέτει το είδος των µηχανηµάτων (D8 προωθητήρα) που ζητά η Πυροσβεστική
Υπηρεσία.

11.

Την αριθµ. 24/655/01-09-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών,
της εκτέλεσης εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή
Βροντισµένης του Τ.∆. Καλπακίου Ιωαννίνων, κατόπιν αιτήµατος της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, στους ιδιοκτήτες και χειριστές ΜΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη
συνηµµένη στην εισήγηση της Υπηρεσίας κατάσταση, σύµφωνα µε την αριθµ.
55917/1773/11-08-2011 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων και λόγω
πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή την 10-08-2011 και δεδοµένου ότι η
Περιφέρεια Ηπείρου δεν διαθέτει το είδος των µηχανηµάτων που απαιτούνται – σύµφωνα
µε το αίτηµα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας – για τη δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών.

12.

Την εισήγηση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 65622/2164/19-09-2011
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 65833/2438/19-09-2011 στον φάκελο 9/2011
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των δαπανών για την πληρωµή
στους δικαιούχους, εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή
Βροντισµένης του Τ.∆. Καλπακίου Ιωαννίνων, σύµφωνα µε τις συνηµµένες αναλυτικές
καταστάσεις ωρών εργασίας για το κάθε µηχάνηµα
Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.

13.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 26/738/22-09-2011)
Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, σε βάρος των πιστώσεων του έργου «Άρση καταπτώσεων,
αποκατάσταση ζηµιών στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου µε τη χρήση
µηχανηµάτων», του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9771), για την
πληρωµή εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή Βροντισµένης του
Τ.∆. Καλπακίου Ιωαννίνων, κατόπιν αιτήµατος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που εκτέλεσαν
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή την 10-082011 και δεδοµένου ότι η Περιφέρεια Ηπείρου δεν διαθέτει το είδος των µηχανηµάτων που
απαιτούνται, οι κάτωθι δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 55917/1773/11-08-2011 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων και της αριθ. 24/655/01-09-2011 απόφασης ανάθεσης
εργασιών της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου:
1. ∆απάνη € 24.560,64 µε ΦΠΑ στον Αριστοτέλη Γραβάνη, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για
την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή Βροντισµένης του Τ.∆. Καλπακίου
Ιωαννίνων, µε το αριθµ. ΜΕ 55740 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (384 ώρες εργασίας x €
52,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 10-08-2011 έως 06-09-2011.
2. ∆απάνη € 19.635,72 µε ΦΠΑ στην εταιρεία µε την επωνυµία «Γραβάνης Αριστοτέλης &
Σία Ο.Ε.», η οποία εκτέλεσε εργασίες για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην
περιοχή Βροντισµένης του Τ.∆. Καλπακίου Ιωαννίνων, µε το αριθµ. ΜΕ 116840 ιδιωτικό
µηχάνηµα έργου (307 ώρες εργασίας x € 52,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από
10-08-2011 έως 09-09-2011.
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3. ∆απάνη € 11.623,50 µε ΦΠΑ στον Κων/νο Βλάχο, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για την
δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή Βροντισµένης του Τ.∆. Καλπακίου
Ιωαννίνων, µε το αριθµ. ΜΕ 55698 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (135 ώρες εργασίας x €
70,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 10-08-2011 έως 26-08-2011.
4. ∆απάνη € 24.538,50 µε ΦΠΑ στον Σταύρο Μάλιακα, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για την
δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή Βροντισµένης του Τ.∆. Καλπακίου
Ιωαννίνων, µε το αριθµ. ΜΕ 99563 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (285 ώρες εργασίας x €
70,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 10-08-2011 έως 08-09-2011.
 Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, δήλωσαν ότι ψηφίζουν
ΛΕΥΚΟ, επειδή στην εισήγηση δεν επισυνάπτονται τα σχετικά Πρακτικά της αρµόδιας
Επιτροπής, για την παραλαβή των εργασιών που εκτέλεσαν τα ιδιωτικά µηχανήµατα
έργου, για τη δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών.
......................................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

5. Κατέρης Ιωάννης,
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 29ο
Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών
στις περιοχές Νεγράδων και Χροσόρραχης του ∆ήµου Πωγωνίου Ιωαννίνων, που
εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθµ.
58712/1871/25-08-2011 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων και της αριθ.
24/657/01-09-2011 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ηπείρου.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’).
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν.
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής
δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96.
6. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.∆. 30/1996 και του Ν. 2286/95 για τον τρόπο µίσθωσης
µηχανηµάτων µετά των χειριστών τους κλπ.
7. Την αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την
οποία εξουσιοδοτείται η Αντιπεριφερειάρχης Ιωαννίνων για µίσθωση Ι.Χ. µηχανηµάτων
έργου όταν οι καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν.
8. Την αριθµ. 8/148/28-03-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων –
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οχηµάτων κλπ, για το έτος 2011, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων
καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ),
στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε.
9. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2011 µε την οποία
εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Άρση καταπτώσεων, αποκατάσταση ζηµιών στο εθνικό
οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου µε τη χρήση µηχανηµάτων», µε προϋπολογισµό €
500.000,00 και πίστωση € 400.000,00 για το έτος 2011.
10.

Την αριθµ. 58712/1871/25-08-2011 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων,
περί έγκρισης µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. από τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, τα
οποία θα εργασθούν από την 24-08-2011, για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στις
περιοχές Νεγράδων και Χροσόρραχης του ∆ήµου Πωγωνίου Ιωαννίνων, κατόπιν
αιτήµατος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, λόγω πυρκαγιάς, και δεδοµένου ότι η
Περιφέρεια Ηπείρου δεν διαθέτει το είδος των µηχανηµάτων (D8 προωθητήρα) που ζητά
η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

11.

Την αριθµ. 24/657/01-09-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών,
της εκτέλεσης εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στις περιοχές Νεγράδων
και Χροσόρραχης του ∆ήµου Πωγωνίου Ιωαννίνων, κατόπιν αιτήµατος της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στους ιδιοκτήτες και χειριστές ΜΕ, όπως αναλυτικά
αναφέρονται στη συνηµµένη στην εισήγηση της Υπηρεσίας κατάσταση, σύµφωνα µε την
αριθµ. 58712/1871/25-08-2011 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων και
λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή από την 24-08-2011 και δεδοµένου ότι η
Περιφέρεια Ηπείρου δεν διαθέτει το είδος των µηχανηµάτων που απαιτούνται – σύµφωνα
µε το αίτηµα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας – για τη δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών.

12.

Την εισήγηση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 65709/2165/19-09-2011
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 65834/2439/19-09-2011 στον φάκελο 9/2011
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των δαπανών για την πληρωµή
στους δικαιούχους, εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στις περιοχές
Νεγράδων και Χροσόρραχης του ∆ήµου Πωγωνίου Ιωαννίνων, σύµφωνα µε τις
συνηµµένες αναλυτικές καταστάσεις ωρών εργασίας για το κάθε µηχάνηµα

13.

Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 26/739/22-09-2011)

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, σε βάρος των πιστώσεων του έργου «Άρση καταπτώσεων,
αποκατάσταση ζηµιών στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου µε τη χρήση
µηχανηµάτων», του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9771), για την
πληρωµή εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στις περιοχές Νεγράδων και
Χροσόρραχης του ∆ήµου Πωγωνίου Ιωαννίνων, κατόπιν αιτήµατος της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, που εκτέλεσαν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, λόγω πυρκαγιάς που
εκδηλώθηκε στην περιοχή από την 24-08-2011 και δεδοµένου ότι η Περιφέρεια Ηπείρου δεν
διαθέτει το είδος των µηχανηµάτων που απαιτούνται, οι κάτωθι δικαιούχοι, βάσει της αριθµ.
58712/1871/25-08-2011 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων και της αριθ.
24/657/01-09-2011 απόφασης ανάθεσης εργασιών της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ηπείρου:
1. ∆απάνη € 24.538,50 µε ΦΠΑ στην εταιρεία µε την επωνυµία «Γραβάνης Αριστοτέλης &
Σία Ο.Ε.», η οποία εκτέλεσε εργασίες για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στις
περιοχές Νεγράδων και Χροσόρραχης του ∆ήµου Πωγωνίου Ιωαννίνων, µε το αριθµ. ΜΕ
109217 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (285 ώρες εργασίας x € 70,00 ανά ώρα εργασίας), για το
διάστηµα από 24-08-2011 έως 06-09-2011.
2. ∆απάνη € 9.815,40 µε ΦΠΑ στον Χρήστο Σκαρώνη, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για την
δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στις περιοχές Νεγράδων και Χροσόρραχης του ∆ήµου
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Πωγωνίου Ιωαννίνων, µε το αριθµ. ΑΜ 51356 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (114 ώρες
εργασίας x € 70,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 24-08-2011 έως 10-09-2011.
 Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, δήλωσαν ότι ψηφίζουν
ΛΕΥΚΟ, επειδή στην εισήγηση δεν επισυνάπτονται τα σχετικά Πρακτικά της αρµόδιας
Επιτροπής, για την παραλαβή των εργασιών που εκτέλεσαν τα ιδιωτικά µηχανήµατα
έργου, για τη δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών.
......................................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι
δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-092011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και
µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε
για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ο

ΘΕΜΑ 30

ης

Έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, εκδηλώσεων στα πλαίσια της 9 Πανελλήνιας
Λαµπαδηδροµίας Συλλόγων Εθελοντών Αιµοδοτών Ελλάδας και έγκριση των σχετικών
δαπανών.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν.
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των
µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆.
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα,
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 65382/395/16-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.
65554/2423/19-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι η Π.Ε.
Πρέβεζας, προγραµµατίζει να διοργανώσει λαµπαδηδροµίες και τελετές υποδοχής της Φλόγας του
Εθελοντή Αιµοδότη, στα πλαίσια της 9ης Πανελλήνιας Λαµπαδηδροµίας Συλλόγων Εθελοντών
Αιµοδοτών Ελλάδας. Η Λαµπαδηδροµία των Εθελοντών Αιµοδοτών είναι µια εκδήλωση
Πανελλήνιας εµβέλειας που ενώ ξεκίνησε ως ιδέα από το Σύλλογο Εθελοντών Αιµοδοτών
Ξυλοκάστρου, στη συνέχεια υποστηρίχθηκε και ενισχύθηκε από πολλούς Συλλόγους Εθελοντών
Αιµοδοτών και Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε αποτέλεσµα κάθε καλοκαίρι, η «Φλόγα της
Αγάπης» να διατρέχει ολόκληρη την Ελλάδα µεταφέροντας το µήνυµα της αλληλεγγύης. Σκοπός
της εκδήλωσης είναι η διάδοση του θεσµού της εθελοντικής αιµοδοσίας και η ευαισθητοποίηση του
κοινού στο θέµα της εθελοντικής προσφοράς αίµατος. Στην περιοχή θα γίνουν εκδηλώσεις σε δύο
σηµεία: Α) Στην Πρέβεζα στις 24 Σεπτεµβρίου 2011 µε την υποστήριξη του Συλλόγου Εθελοντών
Αιµοδοτών Πρέβεζας. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει αφή της φλόγας στην Αρχαία Νικόπολη στις
17:00, λαµπαδηδροµία µέχρι την πλατεία Ανδρούτσου, µουσική συναυλία και ανοιχτή αιµοδοσία. Η
δαπάνη για τη συγκεκριµένη εκδήλωση ανέρχεται σε 800 ευρώ για εκτύπωση λογοτύπου σε
µπλουζάκια για τους λαµπαδηδρόµους, εκτύπωση αφίσας και προµήθεια νερών, αναψυκτικών,
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αναλώσιµων, κτλ για µπουφέ στο χώρο της εκδήλωσης και Β) Στην Ανθούσα στις 1 Οκτωβρίου
2011 µε την υποστήριξη του Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Ανθούσας. Η λαµπαδηδροµία θα
ξεκινήσει από το ∆ηµοτικό στάδιο Πάργας στις 19:30 και θα καταλήξει στη πλατεία της Ανθούσας. Η
τελετή υποδοχής θα πλαισιωθεί µε πανηγυρικές εκδηλώσεις οι οποίες θα περιλαµβάνουν
παραδοσιακή µουσική και χορούς από πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής. Η δαπάνη για τη
συγκεκριµένη εκδήλωση ανέρχεται σε 1.500 ευρώ για την αµοιβή της ορχήστρας. Στη συνέχεια η
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της διοργάνωσης στο σύνολο της και την έγκριση διάθεσης
πίστωσης 2.300,00 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών των εν λόγω εκδηλώσεων.
7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και
Μιχαήλ Κασσής, δήλωσαν ότι υπερψηφίζουν το θέµα, µε την παρατήρηση όµως, ότι δεν µπορεί να
συνεχίζεται η επιχορήγηση της Περιφέρειας προς Συλλόγους για κάθε εκδήλωση που αυτοί
διοργανώνουν, αντίθετα οι δαπάνες και οι σχετικές επιχορηγήσεις πρέπει να περιορισθούν µόνο σε
εκδηλώσεις που αφορούν σε εθνικής εµβέλειας γεγονότα (επέτειοι, εθνικές εορτές, εκδηλώσεις
µνήµης κλπ).
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 26/740/22-09-2011)
Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, εκδηλώσεων όπως αναλυτικά
αναφέρονται κατωτέρω, που περιλαµβάνουν λαµπαδηδροµίες και τελετές υποδοχής της Φλόγας του
ης
Εθελοντή Αιµοδότη, στα πλαίσια της 9 Πανελλήνιας Λαµπαδηδροµίας Συλλόγων Εθελοντών
Αιµοδοτών Ελλάδας, µια εκδήλωση που υποστηρίχθηκε και ενισχύθηκε από πολλούς Συλλόγους
Εθελοντών Αιµοδοτών και Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε αποτέλεσµα κάθε καλοκαίρι, η
«Φλόγα της Αγάπης» να διατρέχει ολόκληρη την Ελλάδα µεταφέροντας το µήνυµα της αλληλεγγύης.
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η διάδοση του θεσµού της εθελοντικής αιµοδοσίας και η
ευαισθητοποίηση του κοινού στο θέµα της εθελοντικής προσφοράς αίµατος.
Οι ανωτέρω εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθούν:
Α) Στην Πρέβεζα στις 24 Σεπτεµβρίου 2011 µε την υποστήριξη του Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών
Πρέβεζας και το πρόγραµµα περιλαµβάνει αφή της φλόγας στην Αρχαία Νικόπολη, λαµπαδηδροµία
µέχρι την πλατεία Ανδρούτσου, µουσική συναυλία και ανοιχτή αιµοδοσία.
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 800,00 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της
Π.Ε. Πρέβεζας, οικονοµικό έτος 2011 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779), για την κάλυψη των δαπανών της
ανωτέρω εκδήλωσης, ήτοι για εκτύπωση λογοτύπου σε µπλουζάκια για τους λαµπαδηδρόµους,
εκτύπωση αφίσας και προµήθεια νερών, αναψυκτικών, αναλώσιµων, κτλ για µπουφέ στο χώρο της
εκδήλωσης.
η

Β) Στην Ανθούσα την 1 Οκτωβρίου 2011 µε την υποστήριξη του Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών
Ανθούσας και το πρόγραµµα περιλαµβάνει λαµπαδηδροµία που ξεκινήσει από το ∆ηµοτικό στάδιο
Πάργας και θα καταλήξει στη πλατεία της Ανθούσας, ενώ η τελετή υποδοχής θα πλαισιωθεί µε
πανηγυρικές εκδηλώσεις οι οποίες θα περιλαµβάνουν παραδοσιακή µουσική και χορούς από
πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής.
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.500,00 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της
Π.Ε. Πρέβεζας, οικονοµικό έτος 2011 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779), για την κάλυψη των δαπανών της
ανωτέρω εκδήλωσης, ήτοι για την αµοιβή της ορχήστρας.
.................................................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 31ο
Έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, ηµερίδας µε θέµα τη σχολική βία και
έγκριση των σχετικών δαπανών.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο
θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 65591/397/19-09-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε
αρ. πρωτ. 65677/2433/19-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία
αναφέρεται ότι η Π.Ε. Πρέβεζας, σε συνεργασία µε το Κέντρο Ψυχικής Υγείας –
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, θα πραγµατοποιήσει ηµερίδα σχετική µε τη σχολική βία στην
Πρέβεζα στις 1 Οκτωβρίου 2011. Σκοπός της ηµερίδας είναι η ευαισθητοποίηση της
κοινωνίας και συγκεκριµένα της σχολικής κοινότητας σε θέµατα που έχουν σχέση µε την
ενδοσχολική βία, τόσο τη σωµατική όσο και την ψυχολογική, η οποία έχει πάρει τεράστιες
διαστάσεις το τελευταίο διάστηµα. Η συγκεκριµένη εκδήλωση συνάδει µε τους σκοπούς
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προάγοντας την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της
περιοχής διότι δίνει την ευκαιρία σε κάθε πολίτη να ενηµερωθεί για ευαίσθητα θέµατα, να
βελτιώσει µε αυτό τον τρόπο τη συµπεριφορά του απέναντι σε αυτά και ενδεχοµένως να
διαγνώσει και να ζητήσει βοήθεια για θέµατα που τον αφορούν. Η συνολική δαπάνη θα
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ανέλθει στο ποσό των 1.000,00 ευρώ για εκτυπώσεις, καθώς και µετακίνηση, διαµονή και
διατροφή των τριών οµιλητών της ηµερίδας και θα βαρύνει τον Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9779 της
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, έτους 2011 (ηµερίδες συνέδρια). Στη συνέχεια η
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της διοργάνωσης και την έγκριση διάθεσης πίστωσης
1.000,00 ευρώ περίπου για την κάλυψη των δαπανών της εν λόγω εκδήλωσης.
7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου
και Μιχαήλ Κασσής, δήλωσαν ότι υπερψηφίζουν το θέµα, µε την παρατήρηση όµως, ότι
δεν µπορεί να συνεχίζεται η επιχορήγηση της Περιφέρειας προς Συλλόγους για κάθε
εκδήλωση που αυτοί διοργανώνουν, αντίθετα οι δαπάνες και οι σχετικές επιχορηγήσεις
πρέπει να περιορισθούν µόνο σε εκδηλώσεις που αφορούν σε εθνικής εµβέλειας γεγονότα
(επέτειοι, εθνικές εορτές, εκδηλώσεις µνήµης κλπ).
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 26/741/22-09-2011)
Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε το
Κέντρο Ψυχικής Υγείας – Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, ηµερίδας σχετική µε τη σχολική βία, η
οποία θα πραγµατοποιηθεί στην Πρέβεζα την 1η Οκτωβρίου 2011, µε σκοπό
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και συγκεκριµένα της σχολικής κοινότητας σε θέµατα που
έχουν σχέση µε την ενδοσχολική βία, τόσο τη σωµατική όσο και την ψυχολογική, η οποία
έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις το τελευταίο διάστηµα.
Η συγκεκριµένη εκδήλωση συνάδει µε τους σκοπούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
προάγοντας την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής διότι δίνει την ευκαιρία σε
κάθε πολίτη να ενηµερωθεί για ευαίσθητα θέµατα, να βελτιώσει µε αυτό τον τρόπο τη
συµπεριφορά του απέναντι σε αυτά και ενδεχοµένως να διαγνώσει και να ζητήσει βοήθεια
για θέµατα που τον αφορούν.
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.000,00 περίπου σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικονοµικό έτος 2011 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779), για την
κάλυψη των δαπανών της ανωτέρω εκδήλωσης, ήτοι για εκτυπώσεις, καθώς και
µετακίνηση, διαµονή και διατροφή των τριών οµιλητών της ηµερίδας.
.................................................................................................................................................................

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

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

5. Κατέρης Ιωάννης,

Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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Α∆Α: 4Α8Ι7Λ9-ΣΗ0
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι
δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-092011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και
µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε
για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ο

ΘΕΜΑ 32

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 06-09-2011 δηµοπρασίας µε
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας
«Καθαρισµός κοίτης ρέµατος Καρυδά», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν.
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των
µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του Π.∆.
609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τους
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆.
286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν.
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων
έργων», καθώς και του Π.∆. 186/96 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10)
απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών.
6. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί κατάρτισης
του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας
έτους 2011, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Καθαρισµός κοίτης ρέµατος Καρυδά»,
προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ.
7. Την αριθµ. 23/621/10-08-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε
την οποία εγκρίθηκε η µελέτη και καταρτίσθηκε η διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού,
του έργου του θέµατος, βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ.
35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε όρους
όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και
επισυνάπτονται στην αριθµ. πρωτ. 54791/2425/08-08-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας.
8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ.
64228/2852/14-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 64824/2397/15-09-2011 στον φάκελο
9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 06-09-2011 Πρακτικό της Επιτροπής
του πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, σύµφωνα µε το οποίο
έγιναν αποδεκτές και οι τρεις (3) εργοληπτικές επιχειρήσεις που συµµετείχαν και αναδείχθηκε
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Α∆Α: 4Α8Ι7Λ9-ΣΗ0
προσωρινός µειοδότης η εργοληπτική επιχείρηση «Ηλίας & Ιωσήφ Μπεϊντάρης Ο.Ε.», µε
έκπτωση 51% στις τιµές τιµολογίου, δηλαδή ποσό προσφοράς € 14.700,00 µε ΦΠΑ, το οποίο η
Υπηρεσία εκτιµά ότι είναι λογικό µε τις ισχύουσες τιµές και εισηγείται την έγκρισή του.
9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος και σχετικά µε την εκτέλεση του έργου µε τη
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σηµείωσε ότι η συγκεκριµένη
διαδικασία είναι απολύτως νόµιµη και διεξάγεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν.
3669/08 Κ∆Ε, σε συνδυασµό µε την αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10)
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η διαφορά της µε την αντίστοιχη διαδικασία µε ανοιχτό
διαγωνισµό για έργα µέχρι του ποσού των € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ, που επιτρέπεται πρόχειρος
διαγωνισµός (συνοπτική διαδικασία), είναι η σύντµηση των προθεσµιών για τη διεξαγωγή της
δηµοπρασίας, δεδοµένου ότι και για τον πρόχειρο διαγωνισµό, η περίληψη της διακήρυξής του
δηµοσιεύεται σε τοπική εφηµερίδα, αναρτάται στη «∆ιαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας (www.php.gov.gr), εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 26/742/22-09-2011)

−

Την έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 06-09-2011 δηµοπρασίας µε
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας
«Καθαρισµός κοίτης ρέµατος Καρυδά», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ κατά την οποία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση
µε την επωνυµία «Ηλίας & Ιωσήφ Μπεϊντάρης Ο.Ε.», µε έκπτωση 51% στις τιµές τιµολογίου και
προϋπολογισµού και ποσό προσφοράς € 14.700,00 µε ΦΠΑ και

−

Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία
«Ηλίας & Ιωσήφ Μπεϊντάρης Ο.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον
Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη
κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη (51,00%) είναι συµφέρουσα σε σχέση µε τις
ισχύουσες τιµές, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της
δηµοπρασίας.

Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, όπως και στη
σχετική, αριθµ. 23/621/10-08-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σηµειώνοντας την
αντίθεσή τους στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του θέµατος και
την πάγια θέση τους για την εκτέλεση των έργων µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε να
εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης. Ειδικότερα για το συγκεκριµένο έργο,
σηµείωσαν ότι το ρέµα Καρυδά είναι εντός του ιστού της πόλης της Πρέβεζας, κάθε χρόνο
καθαρίζεται και κάθε χρόνο πληµµυρίζει, γεγονός που θέτει εύλογα ερωτήµατα για το πόσο
αποτελεσµατικές είναι οι εργασίες καθαρισµού του και πώς ελέγχεται η εκτέλεσή τους.
...................................................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.



ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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Α∆Α: 4Α8Ι7Λ9-ΣΗ0
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι
δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-092011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και
µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε
για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ο

ΘΕΜΑ 33

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 06-09-2011 δηµοπρασίας µε
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας
«Καθαρισµός και λιθορριπές προστασίας Λούρου ποταµού ∆ήµου Ζηρού», προϋπολογισµού €
31.100,00 µε ΦΠΑ.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν.
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των
µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του Π.∆.
609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τους
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆.
286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν.
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων
έργων», καθώς και του Π.∆. 186/96 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10)
απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών.
6. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί κατάρτισης
του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας
έτους 2011, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Καθαρισµός και λιθορριπές
προστασίας Λούρου ποταµού ∆ήµου Ζηρού», προϋπολογισµού € 31.100,00 µε ΦΠΑ.
7. Την αριθµ. 23/622/10-08-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε
την οποία εγκρίθηκε η µελέτη και καταρτίσθηκε η διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού,
του έργου του θέµατος, βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ.
35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε όρους
όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 54793/2426/08-08-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας.
8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ.
64223/2851/14-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 64825/2398/15-09-2011 στον φάκελο
9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 06-09-2011 Πρακτικό της Επιτροπής
του πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, σύµφωνα µε το οποίο
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έγιναν αποδεκτές και οι δύο (2) εργοληπτικές επιχειρήσεις που συµµετείχαν και αναδείχθηκε
προσωρινός µειοδότης η εργοληπτική επιχείρηση Ευάγγελος Γιαννουλάτος Ε∆Ε, µε έκπτωση 6%
στις τιµές τιµολογίου, δηλαδή ποσό προσφοράς € 29.234,00 µε ΦΠΑ, το οποίο η Υπηρεσία
εκτιµά ότι είναι λογικό µε τις ισχύουσες τιµές και εισηγείται την έγκρισή του.
9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος και σχετικά µε την εκτέλεση του έργου µε τη
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σηµείωσε ότι η συγκεκριµένη
διαδικασία είναι απολύτως νόµιµη και διεξάγεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν.
3669/08 Κ∆Ε, σε συνδυασµό µε την αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10)
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η διαφορά της µε την αντίστοιχη διαδικασία µε ανοιχτό
διαγωνισµό για έργα µέχρι του ποσού των € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ, που επιτρέπεται πρόχειρος
διαγωνισµός (συνοπτική διαδικασία), είναι η σύντµηση των προθεσµιών για τη διεξαγωγή της
δηµοπρασίας, δεδοµένου ότι και για τον πρόχειρο διαγωνισµό, η περίληψη της διακήρυξής του
δηµοσιεύεται σε τοπική εφηµερίδα, αναρτάται στη «∆ιαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας (www.php.gov.gr), εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 26/743/22-09-2011)

−

Την έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 06-09-2011 δηµοπρασίας µε
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας
«Καθαρισµός και λιθορριπές προστασίας Λούρου ποταµού ∆ήµου Ζηρού», προϋπολογισµού €
31.100,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση Ευάγγελος Γιαννουλάτος Ε∆Ε, µε έκπτωση 6,00% στις
τιµές τιµολογίου και προϋπολογισµού και ποσό προσφοράς € 29.234,00 µε ΦΠΑ και

−

Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση Ευάγγελος
Γιαννουλάτος Ε∆Ε, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη
Πρέβεζας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η
προσφορά του µειοδότη (6,00%) είναι συµφέρουσα σε σχέση µε τις ισχύουσες τιµές, ενώ καµία
ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας.



Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, όπως και στη
σχετική, αριθµ. 23/622/10-08-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σηµειώνοντας την
αντίθεσή τους στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του θέµατος και
την πάγια θέση τους για την εκτέλεση των έργων µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε να
εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης.

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

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 34ο
Έγκριση της µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας του έργου
της Π.Ε. Πρέβεζας, µε τίτλο «Ηλεκτροφωτισµός στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο
της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 160.000,00 µε ΦΠΑ.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004,
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00,
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆.
186/96.
6. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
κατάρτισης του Προγράµµατος Βελτίωσης, Συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού
δικτύου Ν. Πρέβεζας έτους 2011, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου
«Ηλεκτροφωτισµός στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας»,
προϋπολογισµού € 160.000,00 µε ΦΠΑ.
7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που

κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 63522/2807/12-09-2011
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 64377/2394/14-09-2011 στον φάκελο 9/2011
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης
του έργου του θέµατος και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την
έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών.
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8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 26/744/22-09-2011)

−

Εγκρίνει τη µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο και Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Ηλεκτροφωτισµός στο επαρχιακό
και βασικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 160.000,00 µε ΦΠΑ, µε
χρηµατοδότηση από πιστώσεις του Προγράµµατος Βελτίωσης, Συντήρησης και
αποκατάστασης του οδικού δικτύου Ν. Πρέβεζας έτους 2011.

−

Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας για τη διενέργεια του ανωτέρω
διαγωνισµού, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ.
63522/2807/12-09-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας.

−

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

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

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

5. Κατέρης Ιωάννης,

Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου,
στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ.
65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και
µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 35ο
∆ικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας (Α’ Τµήµα), κατά την δικάσιµο της 10-10-2011 και σε κάθε µετ’ αναβολή
δικάσιµο, για τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης της εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΛΤΕ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, για
την αναίρεση της µε αριθµ. 178/2008 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν.
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Την µε αριθ. πρωτ. οικ. 2008681/839/0022 εγκύκλιο του Υπουργού Οικονοµικών, σύµφωνα µε
την οποία: «Οι εναγόµενες Υπηρεσίες (∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α.) έχουν καθήκον και
υποχρέωση να υποστηρίζουν µε κάθε νόµιµο µέσο τα συµφέροντά τους, ασκώντας, όπως
οφείλουν, µέχρι εξαντλήσεως τα ένδικα µέσα. Επίσης έχουν υποχρέωση να παρίστανται στις
δίκες για την προάσπιση µε κάθε νόµιµο µέσο, των συµφερόντων που εκπροσωπούν….».
6. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών
των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την αριθµ. 34/120/06-11-2009 απόφαση της Νοµαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων, µε την
οποία ανατέθηκε στη δικηγόρο Αθηνών Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, η δικαστική
εκπροσώπηση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας (Α’ τµήµα), για τη συζήτηση της από 19-1-08 αίτησης αναίρεσης της εταιρείας µε
την επωνυµία «ΑΛΤΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά της Ν.Α.Ι. για την αναίρεση της
µε αριθµ. 178/2008 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
- 76 -

Α∆Α: 4Α8Ι7Λ9-ΣΗ0
8. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα
(υποβλήθηκε µε το από 19-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 65995/2442/19-092011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το θέµα αφορά σε
επικαιροποίηση της αριθµ. 34/120/06-11-2009 απόφασης της Νοµαρχιακής Επιτροπής
Ιωαννίνων, µε την οποία είχε ανατεθεί στην ως άνω δικηγόρο, η δικαστική εκπροσώπηση της
Ν.Α. Ιωαννίνων σχετικά µε την υπόθεση που αφορά στην αναίρεση της αριθµ. 178/2008
απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, µε την οποία απορρίφθηκε αίτηση
αποζηµίωσης της εταιρείας ΑΛΤΕ ΑΤΕ, σχετικά µε την ακύρωση του διαγωνισµού για τη
µελέτη – κατασκευή του Ιδρύµατος Νεοµάρτυς Γεώργιος.
Στη συνέχεια εισηγείται την ανάθεση στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο Αθηνών, της
δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου για την ως άνω υπόθεση, ώστε να
καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι
απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, στα πλαίσια της νοµιµοποίησής
της βάσει της αριθµ. 34/120/06-11-2009 αποφάσεως της Νοµαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων.
9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 26/745/22-09-2011)
Αναθέτει στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ∆ΣΑ) οδός
Σκουφά αρ. 60, τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συµβουλίου
της Επικρατείας (Α’ Τµήµα), κατά την δικάσιµο της 10-10-2011 και σε κάθε µετ’ αναβολή
δικάσιµο, για τη συζήτηση της από 19-01-08 αίτησης αναίρεσης της εταιρείας µε την επωνυµία
«ΑΛΤΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, για
την αναίρεση της µε αριθµ. 178/2008 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων ώστε να
καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι
απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων)
στα πλαίσια της νοµιµοποίησής της βάσει της αριθµ. 34/120/06-11-2009 απόφασης της
Νοµαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων.



Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, συµφωνούν µε την
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του ΣτΕ σχετικά µε την υπόθεση του
θέµατος, σηµείωσαν όµως ότι για την ανάθεση της εκπροσώπησης της Περιφέρειας
Ηπείρου, στην ίδια δικηγόρο κ. Γεωργία Τατάγια, εξακολουθούν να ισχύουν οι ενστάσεις από
άποψη δεοντολογίας της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», όπως έχουν εκφρασθεί
και σε συζήτηση παρόµοιων θεµάτων σε προηγούµενες συνεδριάσεις της Επιτροπής.
............................................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

5. Κατέρης Ιωάννης,

Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος

- 77 -

Α∆Α: 4Α8Ι7Λ9-ΣΗ0
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 36ο
∆ικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας (Ε’ Τµήµα), κατά την δικάσιµο της 28-09-2011 και σε κάθε µετ’ αναβολή
δικάσιµο, για τη συζήτηση της από 15-11-2004 αίτησης ακύρωσης του Σωµατείου
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», κατά α) της αριθµ. πρωτ.
18968/29-09-2004 απόφασης του Γ.Γ.Π.Η. β) της αριθµ. πρωτ. 5176/13-07-2004
απόφασης του Νοµάρχη Ιωαννίνων και γ) της υπ΄ αριθµ. 467/2003 απόφασης του ∆.Σ.
του ∆ήµου Ιωαννιτών.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Την µε αριθ. πρωτ. οικ. 2008681/839/0022 εγκύκλιο του Υπουργού Οικονοµικών,
σύµφωνα µε την οποία: «Οι εναγόµενες Υπηρεσίες (∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α.) έχουν
καθήκον και υποχρέωση να υποστηρίζουν µε κάθε νόµιµο µέσο τα συµφέροντά τους,
ασκώντας, όπως οφείλουν, µέχρι εξαντλήσεως τα ένδικα µέσα. Επίσης έχουν υποχρέωση
να παρίστανται στις δίκες για την προάσπιση µε κάθε νόµιµο µέσο, των συµφερόντων που
εκπροσωπούν….».
6. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα
(υποβλήθηκε µε το από 19-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 65995/2442/19-09- 78 -
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2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το θέµα αφορά σε
υπόθεση που συζητείται µετ΄ αναβολής στο ΣτΕ (κατόπιν παραποµπής αυτής από το
∆ιοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων) και αφορά στην αίτηση του ως άνω Σωµατείου για την
ακύρωση της υπ΄ αριθµ. 467/2003 απόφασης του ∆.Σ. του ∆ήµου Ιωαννιτών, µε την οποία
έγινε τροποποίηση του σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 151 «περί αλλαγής χαρακτηρισµού
τούτου από χώρο Γυµναστηρίου, σε χώρο ∆ηµαρχείου και ∆ηµ. Υπηρεσιών».
Στη συνέχεια εισηγείται την ανάθεση στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο Αθηνών,
της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου για την ως άνω υπόθεση, ώστε
να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι
απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου.
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 26/746/22-09-2011)
Αναθέτει στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ∆ΣΑ)
οδός Σκουφά αρ. 60, τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας (Ε’ Τµήµα), κατά την δικάσιµο της 28-09-2011 και σε κάθε µετ’
αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση της από 15-11-2004 αίτησης ακύρωσης του Σωµατείου
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», κατά α) της αριθµ. πρωτ.
18968/29-09-2004 απόφασης του Γ.Γ.Π.Η. β) της αριθµ. πρωτ. 5176/13-07-2004 απόφασης
του Νοµάρχη Ιωαννίνων και γ) της υπ΄ αριθµ. 467/2003 απόφασης του ∆.Σ. του ∆ήµου
Ιωαννιτών, ώστε να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα και γενικά να προβαίνει σε
οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου
(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων).



Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, συµφωνούν µε την
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του ΣτΕ σχετικά µε την υπόθεση του
θέµατος, σηµείωσαν όµως ότι για την ανάθεση της εκπροσώπησης της Περιφέρειας
Ηπείρου, στην ίδια δικηγόρο κ. Γεωργία Τατάγια, εξακολουθούν να ισχύουν οι ενστάσεις
από άποψη δεοντολογίας της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», όπως έχουν
εκφρασθεί και σε συζήτηση παρόµοιων θεµάτων σε προηγούµενες συνεδριάσεις της
Επιτροπής.

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

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

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι
δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-092011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και
µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε
για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ο

ΘΕΜΑ 37
∆ικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας
(Ε’ Τµήµα), κατά την δικάσιµο της 23-11-2011 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για την
άσκηση παρέµβασης υπέρ του κύρους των κάτωθι Πράξεων, κατά των οποίων στρέφονται µε
αίτηση ακύρωσης οι Παναγιώτης Τσόκας κλπ (+4), ήτοι: α) της υπ΄ αριθ. 641/2009 απόφασης
του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου περί τροποποίησης της υπ΄αριθ. 1149/2005
απόφασης του ιδίου σχετικά µε την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Λιµενικό –
Αλιευτικό καταφύγιο Παντοκράτορα Πρέβεζας» και β) της υπ΄ αριθ. 1149/2005 απόφασης του
ΓΓΠΗ σχετικά µε την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του ως άνω έργου.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν.
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των
µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Την µε αριθ. πρωτ. οικ. 2008681/839/0022 εγκύκλιο του Υπουργού Οικονοµικών, σύµφωνα µε την
οποία: «Οι εναγόµενες Υπηρεσίες (∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α.) έχουν καθήκον και υποχρέωση
να υποστηρίζουν µε κάθε νόµιµο µέσο τα συµφέροντά τους, ασκώντας, όπως οφείλουν, µέχρι
εξαντλήσεως τα ένδικα µέσα. Επίσης έχουν υποχρέωση να παρίστανται στις δίκες για την
προάσπιση µε κάθε νόµιµο µέσο, των συµφερόντων που εκπροσωπούν….».
6. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆.
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την αριθµ. 8/151/28-03-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, µε την
οποία ανατέθηκε στη δικηγόρο Αθηνών Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, η δικαστική εκπροσώπηση
της Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά µε την αίτηση των Παναγιώτης Τσόκας κλπ (+4) περί
αναστολής εκτελέσεως α) της υπ΄ αριθ. 641/2009 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας
Ηπείρου περί τροποποίησης της υπ΄αριθ. 1149/2005 απόφασης του ιδίου σχετικά µε την έγκριση
των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Λιµενικό –Αλιευτικό καταφύγιο Παντοκράτορα Πρέβεζας»
και β) της υπ΄ αριθ. 1149/2005 απόφασης του ΓΓΠΗ σχετικά µε την έγκριση των περιβαλλοντικών
όρων του ως άνω έργου.
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8. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε
µε το από 19-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 65995/2442/19-09-2011 στον φάκελο
9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι Με την αριθµ. 8/151/28-03-2011 απόφασή
της (επισυνάπτεται αντίγραφο), η Οικονοµική Επιτροπή είχε αναθέσει στην ως άνω δικηγόρο, τη
δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του ΣτΕ, σχετικά µε την αίτηση των:
Παναγιώτης Τσόκας κλπ (+4), περί αναστολής εκτελέσεως των παραπάνω αναφερόµενων
Πράξεων (αποφάσεων) που αφορούσαν το έργο «Λιµενικό – Αλιευτικό καταφύγιο Παντοκράτορα
Πρέβεζας». Η υπόθεση εκδικάσθηκε µε επιτυχή για την Περιφέρεια Ηπείρου έκβαση. Μετά την
απόρριψη του αιτήµατος για αναστολή εκτελέσεως των αποφάσεων, συζητείται την 23-11-2011, η
σχετική αίτηση ακύρωσης στην οποία η Περιφέρεια Ηπείρου θα παρέµβει υπέρ του κύρους των
Πράξεων (αποφάσεων), δεδοµένου ότι καθ’ ου παραµένει η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου –
∆υτ. Μακεδονίας. Στη συνέχεια εισηγείται την ανάθεση στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο
Αθηνών, της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου για την ως άνω υπόθεση, ώστε
να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι
απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου.
9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 26/747/22-09-2011)
Αναθέτει στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ∆ΣΑ) οδός
Σκουφά αρ. 60, τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας (Ε’ Τµήµα), κατά την δικάσιµο της 23-11-2011 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για την
άσκηση παρέµβασης υπέρ του κύρους των κάτωθι Πράξεων, κατά των οποίων στρέφονται µε αίτηση
ακύρωσης οι Παναγιώτης Τσόκας κλπ (+4), ήτοι: α) της υπ΄ αριθ. 641/2009 απόφασης του Γενικού
Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου περί τροποποίησης της υπ΄αριθ. 1149/2005 απόφασης του ιδίου
σχετικά µε την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Λιµενικό – Αλιευτικό καταφύγιο
Παντοκράτορα Πρέβεζας» και β) της υπ΄ αριθ. 1149/2005 απόφασης του ΓΓΠΗ σχετικά µε την
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του ως άνω έργου ώστε να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα και
γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Ηπείρου.



Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, δήλωσαν ότι για την ανάθεση
της εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, στην ίδια δικηγόρο κ. Γεωργία Τατάγια,
εξακολουθούν να ισχύουν οι ενστάσεις από άποψη δεοντολογίας της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», όπως έχουν εκφρασθεί και σε συζήτηση παρόµοιων θεµάτων σε
προηγούµενες συνεδριάσεις της Επιτροπής.
Ειδικά όµως ως προς την ουσία της υπόθεσης, έχουν εκφρασθεί θετικά στη λήψη της αριθµ.
5/89/03-03-2011 απόφασης της Ο.Ε. κατά την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της δηµοπρασίας του
έργου που αφορά η αίτηση ακύρωσης.



Το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, σηµειώνοντας ότι,
όπως είχε επισηµάνει και στο σκεπτικό της µειοψηφίας του στην αριθµ. 5/89/03-03-2011
απόφαση της Ο.Ε. κατά την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της δηµοπρασίας του έργου που αφορά
η αίτηση ακύρωσης « … η κατασκευή του έργου του θέµατος θα δηµιουργήσει σοβαρά
περιβαλλοντικά προβλήµατα στην περιοχή, και έχει προκαλέσει την αντίδραση όχι µόνο των
Φορέων της ευρύτερης περιοχής της Πρέβεζας, αλλά και σηµαντικής µερίδας της τοπικής
κοινωνίας».
.................................................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 38ο
Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή εξόδων διαµονής των εταίρων που συµµετέχουν
στο ένατο θεµατικό σεµινάριο του έργου «Misrar» «Άµβλυνση χωρικών κινδύνων σε
Ευρωπαϊκές περιοχές και πόλεις» στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας
INTERREG IVC ∆ιαπεριφερειακή Εδαφική Συνεργασία, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί
από 20-9-2011 έως και 22-09-2011 στην Ηγουµενίτσα.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}.
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της ∆/νσης ∆ιοικητικού
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 65877/3438/19-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ.
πρωτ. 65960/2441/19-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία
εισηγείται την έγκριση δαπάνης ύψους 1500,00 Ευρώ, για την πληρωµή εξόδων
διαµονής των εταίρων που συµµετέχουν στο ένατο θεµατικό σεµινάριο του έργου «
Misrar» “Mitigating Spatial Relevant Risks in European Regions and Towns” «’Άµβλυνση χωρικών κινδύνων σε Ευρωπαϊκές περιοχές και πόλεις» στα πλαίσια της
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IVC ∆ιαπεριφερειακή Εδαφική Συνεργασία, το
οποίο θα πραγµατοποιηθεί από 20-9-2011 έως και 22-09-2011 στην Ηγουµενίτσα. Η
προκαλούµενη
δαπάνη
θα
βαρύνει την πίστωση της κατηγορίας δαπανών
«ACCOMODATION» - ∆ιαµονή - του συγχρηµατοδοτούµενου από την Ε.Ε. έργου
«Misrar», µε αριθµό έγκρισης του προγράµµατος 0763R2/12-03-2010 .Η δαπάνη θα
βαρύνει τις πιστώσεις του φορέα 071 και ΚΑΕ 9779039.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 26/748/22-09-2011)
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.500,00 για την πληρωµή εξόδων διαµονής των
εταίρων που συµµετέχουν στο ένατο θεµατικό σεµινάριο του έργου «Misrar» «Άµβλυνση
χωρικών κινδύνων σε Ευρωπαϊκές περιοχές και πόλεις» στα πλαίσια της Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας INTERREG IVC ∆ιαπεριφερειακή Εδαφική Συνεργασία, το οποίο θα
πραγµατοποιηθεί από 20-9-2011 έως και 22-09-2011 στην Ηγουµενίτσα.
Η ως άνω δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση της κατηγορίας δαπανών «ACCOMODATION»
(∆ιαµονή) του συγχρηµατοδοτούµενου από την Ε.Ε. έργου «Misrar», µε αριθµό έγκρισης
του προγράµµατος 0763R2/12-03-2010 και τις πιστώσεις του φορέα 071 και ΚΑΕ 9779039.
 Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος δήλωσε, όπως και
σε προηγούµενες σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., ότι η συµµετοχή της Περιφέρειας
Ηπείρου στα διάφορα διακρατικά Προγράµµατα της Ε.Ε., πρέπει να γίνεται µε γνώµονα
την προσφορά του καθενός από αυτά, οπότε αν δεν αποδειχθεί η πρακτική αξία του
συγκεκριµένου Προγράµµατος, δεν υπερψηφίζει την εισήγηση. Επίσης σηµείωσε ότι
πρέπει να παρουσιάζεται κάθε φορά στο Περιφερειακό Συµβούλιο απολογισµός των
συναντήσεων ή συνεδρίων στα οποία µετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, κάτι που µέχρι
τώρα δεν έχει γίνει.
......................................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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Α∆Α: 4Α8Ι7Λ9-ΣΗ0
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι
δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-092011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και
µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε
για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ο

ΘΕΜΑ 39

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 19-09-2011 δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό,
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Κατολισθητικά
φαινόµενα στο ∆.∆. Ελάτης του ∆. Γ. Καραϊσκάκη», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν.
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των
µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του Π.∆.
609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τους
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆.
286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν.
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων
έργων», καθώς και του Π.∆. 186/96.
6. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί κατάρτισης
του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε την
οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Κατολισθητικά φαινόµενα στο ∆.∆. Ελάτης του ∆. Γ.
Καραϊσκάκη», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ.
7. Την αριθµ. 21/566/26-07-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε
την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, του έργου του θέµατος,
βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010
(ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε όρους όπως αυτοί
συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ.
πρωτ. 2475/21-07-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή,
Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε,
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας.
8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ.
3315/20-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 66292/2459/20-09-2011 στον φάκελο 9/2011
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 20-09-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του
πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που διενεργήθηκε την 13-09- 84 -
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2011 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την ανάθεση
κατασκευής του έργου του θέµατος, στην Εργοληπτική Επιχείρηση Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ που
είναι ο µειοδότης και προσέφερε έκπτωση τρία επί τοις εκατό (3,00%) και προσφερόµενο ποσό
χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 40.744,67 €, µε απρόβλεπτα 46.856,36 € και συνολική
δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 58.200,00 € δεδοµένου ότι κατά του κύρους της δηµοπρασίας
δεν υποβλήθηκε ένσταση.
9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος και σχετικά µε την εκτέλεση του έργου µε τη
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σηµείωσε ότι η συγκεκριµένη
διαδικασία είναι απολύτως νόµιµη και διεξάγεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν.
3669/08 Κ∆Ε, σε συνδυασµό µε την αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10)
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η διαφορά της µε την αντίστοιχη διαδικασία µε ανοιχτό
διαγωνισµό για έργα µέχρι του ποσού των € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ, που επιτρέπεται πρόχειρος
διαγωνισµός (συνοπτική διαδικασία), είναι η σύντµηση των προθεσµιών για τη διεξαγωγή της
δηµοπρασίας, δεδοµένου ότι και για τον πρόχειρο διαγωνισµό, η περίληψη της διακήρυξής του
δηµοσιεύεται σε τοπική εφηµερίδα, αναρτάται στη «∆ιαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας (www.php.gov.gr), εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 26/749/22-09-2011)

−

Την έγκριση του από 20-09-2011 Πρακτικού της Επιτροπής του πρόχειρου ∆ιαγωνισµού που
διενεργήθηκε την 13-09-2011, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε
τίτλο Κατολισθητικά φαινόµενα στο ∆.∆. Ελάτης του ∆. Γ. Καραϊσκάκη», προϋπολογισµού
δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 48.305,53 € και συνολικής
δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 60.000,00 € κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία «Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε.», που προσέφερε έκπτωση τρία επί τοις εκατό (3,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 40.744,67 €, µε απρόβλεπτα 46.856,36 € και συνολική
δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 58.200,00 € και

−

Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία «Λ.
ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη
Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η
προσφορά του µειοδότη (3,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε
εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, από 20-09-2011
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου.



Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, όπως και στη
σχετική, αριθµ. 21/566/26-07-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σηµειώνοντας την
αντίθεσή τους στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του θέµατος και
την πάγια θέση τους για την εκτέλεση των έργων µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε να
εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης.
.................................................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 40ο
Έγκριση δαπάνης για την παράθεση δείπνου εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου,
προς τιµή των επισκεπτών και συµµετεχόντων στο πλαίσιο του διακρατικού
προγράµµατος δια βίου µάθησης European C.I.T.I.Z.E.N.S. «Copenhagen - Ioannina
Towards Implementing a Zealous European Network for Sustainability».
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου & ∆ηµοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 47370/634/20-09-2011
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 66326/2462/20-09-2011 στον φάκελο 9/2011
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι από τις 25 Σεπτεµβρίου ως 5 Οκτωβρίου
2011 πραγµατοποιείται στην πόλη των Ιωαννίνων, επίσκεψη και φιλοξενία µαθητών και
καθηγητών του σχολείου Freinetskolen της Κοπεγχάγης, στο πλαίσιο του διακρατικού
προγράµµατος δια βίου µάθησης European C.I.T.I.Z.E.N.S. «Copenhagen- Ioannina
Towards Implementing a Zealous European Network for Sustainability» και µε αριθ.
σύµβασης 2010-1-GR1-COM07-039371. Το 5o Γυµνάσιο Ιωαννίνων συµµετέχει ως
εταιρικό στο ως άνω Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα και βάσει του προγράµµατος αυτού ανέλαβε
τη φιλοξενία των παιδαγωγικών αυτών οµάδων. Στο πλαίσιο της ανταπόδοσης της
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φιλοξενίας που έτυχε η δική µας αποστολή στη ∆ανία, παρατίθεται στις 25/09/11 δείπνο
από τον Περιφερειάρχη προς τιµή των επισκεπτών και συµµετεχόντων στο πρόγραµµα
(περίπου 60 άτοµα). Η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε µια εκδήλωση που
εντάσσεται στο πλαίσιο της εθιµοτυπίας, συνεργασίας και πολιτιστικής ανταλλαγής της
περιοχής µας µε άλλες χώρες, που συµµετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράµµατα ως εταίροι,
αλλά και προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας των µαθητών, κρίνει απαραίτητη τη
συµµετοχή της σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις µε ευρύτερο ενδιαφέρον. Στη συνέχεια η
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 1.500 €, πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των
εξόδων της συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 26/750/22-09-2011)
Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.500,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του
Φορέα 072 ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την παράθεση
δείπνου εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, προς τιµή των επισκεπτών και συµµετεχόντων
µαθητών και καθηγητών του σχολείου Freinetskolen της Κοπεγχάγης, που επισκέπτονται και
φιλοξενούνται στην πόλη των Ιωαννίνων, από 25 Σεπτεµβρίου ως 5 Οκτωβρίου 2011, στο
πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος δια βίου µάθησης European C.I.T.I.Z.E.N.S.
«Copenhagen – Ioannina Towards Implementing a Zealous European Network for
Sustainability».
Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου κρίνεται απαραίτητη όταν αφορά σε µια εκδήλωση που
εντάσσεται στο πλαίσιο της εθιµοτυπίας, συνεργασίας και πολιτιστικής ανταλλαγής της
περιοχής µας µε άλλες χώρες, που συµµετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράµµατα ως εταίροι,
αλλά και προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας των µαθητών.
 Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, αµφισβητώντας την
προσφορά και την πρακτική αξία του συγκεκριµένου διακρατικού προγράµµατος, οπότε
δεν συµφωνεί και µε τη δαπάνη για την παράθεση δείπνου εκ µέρους της Περιφέρειας
προς τιµή των επισκεπτών και συµµετεχόντων σ’ αυτό.
.................................................................................................................................................................

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

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 41ο
Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης εορτασµού της
ηµέρας µνήµης των Εθνικών µας Ευεργετών και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα,
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 58410/723/20-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ.
πρωτ. 66328/2463/20-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία
εισηγείται την έγκριση οργάνωσης της εκδήλωσης εορτασµού της επετείου για τον
εορτασµό της ηµέρας µνήµης των Εθνικών µας Ευεργετών, που θα γίνει, βάση του
προγράµµατος στις 30 Σεπτεµβρίου 2011 και την οποία διοργανώνει η Περιφέρεια
Ηπείρου. Η εκδήλωση περιλαµβάνει στην πόλη των Ιωαννίνων, δοξολογία, οµιλία,
επιµνηµόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις
σχετικές εκδηλώσεις γίνεται µε εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, µε αριθ. πρωτ.
37539/19-8-11 και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 1/2007 και κρίνεται απαραίτητη,
δεδοµένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που
διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. Οι δαπάνες περιλαµβάνουν έκδοση
προσκλήσεων και φακέλων, αγορά στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, δεξίωση
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κλπ. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 1.500 €, πλέον ΦΠΑ για
την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 26/751/22-09-2011)

−

Εγκρίνει τη διοργάνωση, εκ µέρους της Π.Ε. Ιωαννίνων, της εκδήλωσης εορτασµού της
επετείου για τον εορτασµό της ηµέρας µνήµης των Εθνικών µας Ευεργετών, που θα
γίνει, βάση του προγράµµατος στις 30 Σεπτεµβρίου 2011, στα Ιωάννινα και
περιλαµβάνει δοξολογία, οµιλία, επιµνηµόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων.
Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται µε εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών, µε αριθ. πρωτ. 37539/19-8-11 και σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Π.∆. 1/2007 και κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες
εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου.

−

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.500,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Ιωαννίνων «Πολιτιστικές
δράσεις και διοργάνωση - συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές
εκδηλώσεις Π.Ε. Ιωαννίνων» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779), για την κάλυψη των εξόδων της
συµµετοχής της Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση της εορτής και περιλαµβάνουν έκδοση
προσκλήσεων και φακέλων, αγορά στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης,
δεξίωση κλπ.

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

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

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 42ο
Έγκριση συµµετοχής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη διοργάνωση των εκδηλώσεων µνήµης
για την επέτειο του Ολοκαυτώµατος των Λυγκιάδων και έγκριση των σχετικών
δαπανών.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα,
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 60458/735/20-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ.
πρωτ. 66329/2464/20-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία
αναφέρεται ότι οι εκδηλώσεις µνήµης για την επέτειο του ολοκαυτώµατος των Λυγκιάδων,
που διοργανώνονται στους Λυγκιάδες το διάστηµα 1-2/10/2011, για τα 68 χρόνια γίνονται
µε πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Λυγκιάδων και τη συµµετοχή του ∆ήµου
Ιωαννιτών. Η εκδήλωση περιλαµβάνει επιµνηµόσυνη δέηση, οµιλίες σχετικά µε το θέµα και
παράθεση δεξίωσης. Με τη συµµετοχή της στις εκδηλώσεις αυτές η Περιφέρεια Ηπείρου
αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την απότιση φόρου τιµής στους ήρωες του
παρελθόντος, καθώς και την ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, συντελεί στην καλλιέργεια
του πατριωτικού φρονήµατος ιδιαίτερα ανάµεσα στους νέους, συµβάλλει στην προβολή
της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, ενισχύει τις πρωτοβουλίες πολιτιστικού περιεχοµένου
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και προάγει το πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων του νοµού. Στη συνέχεια η Υπηρεσία
εισηγείται την έγκριση δαπάνης 2.000 €, πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων της
συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 26/752/22-09-2011)

−

Εγκρίνει τη συµµετοχή της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη διοργάνωση των εκδηλώσεων µνήµης
για την επέτειο των 68 χρόνων από το Ολοκαύτωµα των Λυγκιάδων, που θα
πραγµατοποιηθούν το διάστηµα από 1 έως 2-10-2011, µε πρωτοβουλία του
Πολιτιστικού Συλλόγου Λυγκιάδων και τη συµµετοχή του ∆ήµου Ιωαννιτών, και το
πρόγραµµα περιλαµβάνει επιµνηµόσυνη δέηση, οµιλίες σχετικά µε το θέµα και
παράθεση δεξίωσης.
Με τη συµµετοχή της στις εκδηλώσεις αυτές η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το
ενδιαφέρον της για την απότιση φόρου τιµής στους ήρωες του παρελθόντος, καθώς και
την ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, συντελεί στην καλλιέργεια του πατριωτικού
φρονήµατος ιδιαίτερα ανάµεσα στους νέους, συµβάλλει στην προβολή της πολιτιστικής
µας κληρονοµιάς, ενισχύει τις πρωτοβουλίες πολιτιστικού περιεχοµένου και προάγει το
πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων του νοµού.

−

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 2.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Ιωαννίνων «Πολιτιστικές
δράσεις και διοργάνωση - συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές
εκδηλώσεις Π.Ε. Ιωαννίνων» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779), για την κάλυψη των εξόδων της
συµµετοχής της Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση των εκδηλώσεων και περιλαµβάνουν
έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, αγορά στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής
εγκατάστασης, παράθεση δεξίωσης, φιλοξενία επισήµων, κλπ.

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

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

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 43ο
Έγκριση συµµετοχής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη διοργάνωση του πολιτιστικού και
οικολογικού παιχνιδιού µε τίτλο «12ο Κυνήγι Θησαυρού» και έγκριση των σχετικών
δαπανών.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα,

(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 65431/773/20-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ.
πρωτ. 66333/2465/20-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία
εισηγείται την έγκριση της συνδιοργάνωσης του πολιτιστικού και οικολογικού παιχνιδιού
µε τίτλο «12ο Κυνήγι Θησαυρού», που διοργανώνεται στα Ιωάννινα στις 25 Σεπτεµβρίου
2011, µε πρωτοβουλία της οµάδας «Κοινωνική & Οικολογική ∆ράση Ελλάδας». Με τη
συµµετοχή της στην εκδήλωση αυτή η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το ενδιαφέρον της
για την ανάπτυξη του πνεύµατος του εθελοντισµού, ευαισθητοποιεί τους κατοίκους του
νοµού πάνω σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, ενισχύει τις πρωτοβουλίες των
µη κερδοσκοπικών συλλόγων και συµβάλλει στη γενικότερη προαγωγή του πολιτιστικού
επιπέδου των κατοίκων της περιοχής. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε σχετικές
εκδηλώσεις κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι συµβάλλουν στην προώθηση της
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πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων. Στη συνέχεια η Υπηρεσία
εισηγείται την έγκριση δαπάνης 300 € πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων της
συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 26/753/22-09-2011)

−

Εγκρίνει τη συµµετοχή της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη διοργάνωση του πολιτιστικού και
οικολογικού παιχνιδιού µε τίτλο «12ο Κυνήγι Θησαυρού», που διοργανώνεται στα
Ιωάννινα στις 25 Σεπτεµβρίου 2011, µε πρωτοβουλία της οµάδας «Κοινωνική &
Οικολογική ∆ράση Ελλάδας».
Με τη συµµετοχή της στις εκδηλώσεις αυτές η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το
ενδιαφέρον της για την ανάπτυξη του πνεύµατος του εθελοντισµού, ευαισθητοποιεί τους
κατοίκους του νοµού πάνω σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, ενισχύει τις
πρωτοβουλίες των µη κερδοσκοπικών συλλόγων και συµβάλλει στη γενικότερη
προαγωγή του πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής, η δε συµµετοχή της
Περιφέρειας Ηπείρου σε σχετικές εκδηλώσεις κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι
συµβάλλουν στην προώθηση της πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης της Π.Ε.
Ιωαννίνων.

−

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 300,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων
του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Ιωαννίνων «Πολιτιστικές δράσεις και
διοργάνωση - συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις Π.Ε.
Ιωαννίνων» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779), για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της Π.Ε.
Ιωαννίνων στη διοργάνωση της εκδηλώσεως και περιλαµβάνουν εκτύπωση έντυπου
υλικού.

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

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

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 44ο
Έγκριση συµµετοχής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη διοργάνωση του Πανελλήνιου
Συνεδρίου Θαλασσαιµίας, που θα πραγµατοποιηθεί στα Ιωάννινα, από 30-09-2011
έως 02-10-2011 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα,

(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 65462/736/20-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ.
πρωτ. 66485/2486/20-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία
εισηγείται την έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στο Πανελλήνιο Συνέδριο
Θαλασσαιµίας 2011 µε τίτλο «Πανελλήνια ενηµερωτική εκδήλωση Θαλασσαιµία 2011»,
που πραγµατοποιείται το διάστηµα 30/9-2/10/2011 στα Ιωάννινα, µε πρωτοβουλία της
Ελληνικής Οµοσπονδίας Θαλασσαιµίας, και µε συνδιοργανωτές του φορείς – µέλη της
που εδρεύουν στη ∆υτική Ελλάδα. Στο συνέδριο συµµετέχουν περισσότερα από 650
άτοµα (ιατροί, νοσηλευτές πάσχοντες κ.λ.π.). Με τη διοργάνωση αυτή η Περιφέρεια
Ηπείρου αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για θέµατα υγείας και για τους πάσχοντες από
σπάνιες ασθένειες, στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες της επιστηµονικής κοινότητας της
περιοχής, ενισχύει την καλή µαρτυρία του τόπου µας σχετικά µε την ικανότητά της να
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διοργανώνει εκδηλώσεις υπερτοπικής εµβέλειας, συµβάλλει στην τουριστική προβολή της
περιοχής, αφού οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις οµορφιές της
πόλης και προάγει το πολιτιστικό και πνευµατικό επίπεδο των κατοίκων του νοµού. Στη
συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 500 € πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη
των εξόδων της συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 26/754/22-09-2011)

−

Εγκρίνει τη συµµετοχή της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη διοργάνωση του Πανελλήνιου
Συνεδρίου Θαλασσαιµίας 2011 µε τίτλο «Πανελλήνια ενηµερωτική εκδήλωση
Θαλασσαιµία 2011», που πραγµατοποιείται το διάστηµα 30-9 έως 2-10-2011 στα
Ιωάννινα, µε πρωτοβουλία της Ελληνικής Οµοσπονδίας Θαλασσαιµίας, και µε
συνδιοργανωτές του φορείς – µέλη της που εδρεύουν στη ∆υτική Ελλάδα.
Με τη διοργάνωση αυτή η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για
θέµατα υγείας και για τους πάσχοντες από σπάνιες ασθένειες, στέκεται αρωγός στις
πρωτοβουλίες της επιστηµονικής κοινότητας της περιοχής, ενισχύει την καλή µαρτυρία
του τόπου µας σχετικά µε την ικανότητά της να διοργανώνει εκδηλώσεις υπερτοπικής
εµβέλειας, συµβάλλει στην τουριστική προβολή της περιοχής, αφού οι συµµετέχοντες θα
έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις οµορφιές της πόλης και προάγει το πολιτιστικό και
πνευµατικό επίπεδο των κατοίκων του νοµού.

−

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 500,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων
του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Ιωαννίνων «Πολιτιστικές δράσεις και
διοργάνωση - συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις Π.Ε.
Ιωαννίνων» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779), για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της Π.Ε.
Ιωαννίνων στη διοργάνωση της εκδηλώσεως και περιλαµβάνουν εκτύπωση έντυπου
υλικού.

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

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

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

3. Καττής Νικόλαος,

Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο
Έγκριση δαπάνης για την επισκευή και συντήρηση τριών (3) φωτοαντιγραφικών
µηχανηµάτων της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις

του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε
το µε αρ. πρωτ. 66419/3482/20-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.
66466/2485/20-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται
την έγκριση δαπάνης για την επισκευή και συντήρηση τριών (3) φωτοαντιγραφικών
µηχανηµάτων της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 26/755/22-09-2011)
Εγκρίνει δαπάνη ποσού 1.144,00 € µε ΦΠΑ για την επισκευή και συντήρηση τριών (3)
φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας,
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σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή
Ενότητα Θεσπρωτίας) φορέας 071 ΚΑΕ 1329.
......................................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2ο
Υλοποίηση των κτιριακών έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που βρίσκονται εντός των
ορίων της Π.Ε. Ιωαννίνων.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004,
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00,
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆.
186/96.
6. Την εισήγηση του Γενικού ∆/ντή Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού & Υποδοµών
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ.
66330/6601/20-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 66595/2487/21-09-2011 στον
φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι µε τις σχετικές αποφάσεις
του Περιφερειάρχη Ηπείρου µε τις οποίες έγινε η τοποθέτηση των υπαλλήλων των πρώην
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Περιφέρειας Ηπείρου και της πρώην Περιφέρειας
Ηπείρου, στα αντίστοιχα τµήµατα ∆οµών Περιβάλλοντος που έχουν την αρµοδιότητα
εκτέλεσης των κτιριακών έργων, ο αριθµός και το γνωστικό επίπεδο του τεχνικού
προσωπικού που έχει τη δυνατότητα να χειριστεί ζητήµατα µελέτης και επίβλεψης
κτιριακών έργων (Αρχιτέκτονες-Πολιτικοί Μηχανικοί- κ.α.) είναι συντριπτικά µεγαλύτερος σ’
αυτό της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου σε σχέση µε αυτό της
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∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Ιωαννίνων. Με βάση τα παραπάνω και έχοντας ως
στόχο την εύρυθµη λειτουργία των προαναφερθέντων υπηρεσιών και κυρίως την
αρτιότερη εκτέλεση των κτιριακών έργων (µελέτη – επίβλεψη) της Περιφέρειας, ο Γενικός
∆/ντής εισηγείται, η υλοποίηση (µελέτη – επίβλεψη) όλων των κτιριακών έργων που µέχρι
σήµερα δεν έχουν δηµοπρατηθεί, είτε αυτά συµπεριλαµβάνονται στα προγράµµατα της
Περιφέρειας Ηπείρου είτε όχι, εκείνων που βρίσκονται εντός των ορίων της Περιφερειακής
Ενότητας Ιωαννίνων, να γίνει µε φορέα υλοποίησης την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου (Προϊσταµένη Αρχή) µε ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το Τµήµα ∆οµών
Περιβάλλοντος αυτής.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος..
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 26/756/22-09-2011)
Εγκρίνει, η υλοποίηση (µελέτη – επίβλεψη) όλων των κτιριακών έργων που βρίσκονται εντός
των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, τα οποία µέχρι σήµερα δεν έχουν
δηµοπρατηθεί, είτε αυτά συµπεριλαµβάνονται στα προγράµµατα της Περιφέρειας Ηπείρου είτε
όχι, να γίνει µε φορέα υλοποίησης την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου
(Προϊσταµένη Αρχή) µε ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος αυτής.
.................................................................................................................................................................

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

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κτιρίων εξυπηρέτησης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο
∆.∆. Βίτσας ∆ήµου Κεντρικού Ζαγορίου», αναδόχου Κοιν/ξίας «Τσοµπίκος ∆ηµήτριος –
Ηλίας Νικόλαος», µέχρι την 30-11-2011.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004,
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00,
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆.
186/96.
6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 62436/6229/07-09-2011
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 66601/2488/21-09-2011 στον φάκελο 9/2011
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 07-09-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου του
θέµατος, και εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, για εκτέλεση εργασιών και
το κλείσιµο του φακέλου της εργολαβίας, ενώ µέχρι σήµερα έχει εκτελεσθεί ποσοστό 90%
του έργου
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 26/757/22-09-2011)
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Κατασκευή κτιρίων εξυπηρέτησης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο ∆.∆. Βίτσας
∆ήµου Κεντρικού Ζαγορίου», αναδόχου Κοιν/ξίας «Τσοµπίκος ∆ηµήτριος – Ηλίας Νικόλαος»,
µέχρι την 30-11-2011, µε δικαίωµα αναθεώρησης και χωρίς άλλη απαίτηση από την
επιµήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.
 Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, µε το
σκεπτικό ότι ο βασικός λόγος για το αίτηµα χορήγησης παράτασης προθεσµίας, είναι η
έλλειψη χρηµατοδότησης, που οφείλεται κατά µεγάλο µέρος στην κακή πολιτική που
εφάρµοσε ο πρώην Νοµάρχης Ιωαννίνων και νυν Περιφερειάρχης, στις δηµοπρατήσεις
των έργων, όταν χωρίς να υπάρχουν οι σχετικές δεσµεύσεις πιστώσεων, δηµοπρατούσε
πλήθος έργων και µάλιστα προεκλογικά.
.................................................................................................................................................................

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

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο
Έγκριση συµµετοχής των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής
της Π.Ε. Ιωαννίνων, Αϊβαλόγλου Ιωάννη, ∆έµκα Βασιλικής, Σκλιβανίτη Ελένης και
Χρήστου Αριστούλας, στο εκπαιδευτικό σεµινάριο µε θέµα «Το νέο Πληροφοριακό
Σύστηµα του ∆ικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης», που διοργανώνεται από
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων στα πλαίσια υλοποίησης του
Κοινοτικού προγράµµατος «∆ίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»-RICA, και θα
διεξαχθεί στην Αθήνα στις 11-13 Οκτωβρίου 2011 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}.
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αγρ. Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2989/20-09-2011 έγγραφο,
συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 66650/2489/21-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων
Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης στην Αθήνα και τα
έξοδα συµµετοχής στο εκπαιδευτικό σεµινάριο µε θέµα «Το νέο Πληροφοριακό Σύστηµα
του ∆ικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης» σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ 078346/1708-201 έγγραφο του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, που θα διεξαχθεί
στην Αθήνα στις 11-13 Οκτωβρίου 2011, των δειγµατοληπτών Αϊβαλόγλου Ιωάννη,
∆έµκα Βασιλικής, Σκλιβανίτη Ελένης και Χρήστου Αριστούλας στα πλαίσια υλοποίησης
του Κοινοτικού προγράµµατος «∆ίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»-RICA Το
ποσό προϋπολογισµού ανέρχεται στο ποσό των 1673,67 € (ΕΦ 291, ΚΑΕ 5244),
σύµφωνα µε τον αναλυτικό προϋπολογισµό εξόδων που επισυνάπτεται στην εισήγηση.
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 26/758/22-09-2011)
Εγκρίνει την µετακίνηση των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
της Π.Ε. Ιωαννίνων, Αϊβαλόγλου Ιωάννη, ∆έµκα Βασιλικής, Σκλιβανίτη Ελένης και Χρήστου
Αριστούλας στην Αθήνα, για τη συµµετοχή τους ως δειγµατολήπτες, σε εκπαιδευτικό
σεµινάριο µε θέµα «Το νέο Πληροφοριακό Σύστηµα του ∆ικτύου Γεωργικής Λογιστικής
Πληροφόρησης», το οποίο διοργανώνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, και θα πραγµατοποιηθεί από 11 έως 13-10-2011 και τη σχετική δαπάνη
συνολικού ποσού € 1.673,67 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησής τους, σε βάρος των
πιστώσεων του Ε.Φ. 291 και ΚΑΕ 5244 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου
(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων).
.....................................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι
δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-092011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και
µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε
για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης:
ο

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 5

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής
Μηχανηµάτων – Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν.
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των
µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆.
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 66698/2235/21-09-2011 έγγραφο,
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 66731/2490/21-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την
οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για εργασίες συντήρησης – επισκευής και προµήθειας
ανταλλακτικών, για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως
αναλυτικά αναφέρεται στο συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 26/759/22-09-2011)
Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ελαστικών και ανταλλακτικών και για εργασίες
συντήρησης – επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων,
όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 073, ΚΑΕ
1321, 1329,861,869 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα
Ιωαννίνων):
ΑΡΙΘ.
ΜΗΧ/ΤΟΣΑ/Α
ΟΧ/ΤΟΣ

ΕΙ∆ΟΣ
ΜΗΧ/ΤΟΣΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Κ.Α.Ε.
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1

5178

ΓΚΡΕΙΗΝΤΕΡ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

1.400,00

869

2

5192

ΓΚΡΕΙΗΝΤΕΡ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

258,00

869

3

93734

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

358,00

869

4

5464

ΦΟΡΤΗΓΟ

6 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 265/70/19,5

2.550,00

1329

5

5027

ΤΖΙΠ

450,00

861

6

5029

ΤΖΙΠ

650,00

861

7

5191

ΓΚΡΕΙΗΝΤΕΡ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ
ΣΑΣΜΑΝ-ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ-ΓΕΝΙΚΟ
ΣΕΡΒΙΣ
ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ-ΠΕΤΡ-ΡΟΥΛΜΑΝ

1258,00

1321

8

5363

ΤΖΙΠ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡ

700,00

869

9

113269

ΤΣΑΠΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ

1.200,00

869

10 113269

ΤΣΑΠΑ

ΣΑΣΜΑΝ-∆ΙΣΚΟΙ

3.850,00

1329

11 5186

ΤΣΑΠΑ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

2.850,00

1329

12 5200

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ

450,00

1329

ΣΥΝΟΛΟ


15.974,00

Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, δήλωσαν ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ,
στα πλαίσια της συνολικής τους τοποθέτησης και αντιµετώπισης του θέµατος και στις άλλες
Περιφερειακές Ενότητες. Ειδικότερα σηµείωσαν ότι για τις συγκεκριµένες δαπάνες πρέπει η
εισήγηση της Υπηρεσίας να είναι τεκµηριωµένη, και παρέπεµψαν στην τοποθέτησή τους στη
σχετική µε δαπάνες συντήρησης µηχανηµάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, απόφαση της Ο.Ε. (αριθµ.
14/327/26-05-2011), η οποία έχει ως εξής και ισχύει και για το συγκεκριµένο θέµα:
«∆εν µπορούµε να εγκρίνουµε τις συγκεκριµένες δαπάνες, έτσι όπως έρχεται το θέµα – ελλιπές –
ως προς την τεκµηρίωσή του καθότι δεν υπάρχει:
1. βεβαίωση από το βιβλίο συµβάντων (πως, πότε, µε ευθύνη ποιου χειριστή και στη διάρκεια
ποιας εργασίας προκλήθηκαν αυτές οι βλάβες στα συγκεκριµένα οχήµατα)
2. βεβαίωση από τον προϊστάµενο της συγκεκριµένης εργασίας
3. βεβαίωση από την αρµόδια τριµελή επιτροπή η οποία θα πιστοποιεί τις βλάβες, ιδιαίτερα, όταν το
ύψος της απαιτούµενης δαπάνης ανέρχεται στα ποσά τα οποία αναφέρονται στο διαβιβαστικό».



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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 6ο
Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην
Αθήνα, από 25 έως 26-09-2011 για υπηρεσιακούς λόγους.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ.
66510/403/21-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 66796/2491/21-09-2011 στον
φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του
Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας στην Αθήνα, προκειµένου να συναντηθεί µε τον Υφυπουργό
Υγείας στις 25 και 26/9/2011, καθώς και την έγκριση της σχετικής δαπάνης.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 26/760/22-09-2011)
Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην Αθήνα,
από 25 έως 26-09-2011, προκειµένου να συναντηθεί µε τον Υφυπουργό Υγείας, καθώς και τη
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δαπάνη ποσού 150,00 € για την κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας µετακίνησης (δαπάνες
µετακίνησης, διαµονής ηµερήσια και χιλιοµετρική αποζηµίωση κλπ), η οποία θα βαρύνει τον
προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0716).
......................................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 7ο
Έγκριση δαπάνης για την επίδοση ∆ικογράφων της Περιφερειακής Ενότητας
Ιωαννίνων.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1.

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

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση της ∆/νσης Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων,
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 66820/788/21-09-2011
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 66907/2502/21-09-2011 στον φάκελο 9/2011
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι η Περιφέρεια Ηπείρου άσκησε ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, την από 16-09-2011 ανακοπή κατά της υπ’ αριθµ. 594/2011
διαταγής πληρωµής, η οποία πρέπει να επιδοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΠολ∆,
στον καθ’ ου. Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση των σχετικών δαπανών για την επίδοση
του δικογράφου και τον ορισµό ∆ικαστικού επιµελητή του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, για
να ενεργήσει την επίδοση.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 26/761/22-09-2011)
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A. Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 40,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072,
ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα
Ιωαννίνων), για την επίδοση µε δικαστικό επιµελητή στον καθ’ ου, της από 16-09-2011
ανακοπής που άσκησε η Περιφέρεια Ηπείρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων,
κατά της υπ’ αριθµ. 594/2011 διαταγής πληρωµής.
B. Ορίζει την Ελένη Αγγέλη, ∆ικαστική Επιµελήτρια του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων για να
ενεργήσει τη σχετική επίδοση.
......................................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 26/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 8ο
Έγκριση διοργάνωσης της 1ης Συνεδρίασης
∆ιαβούλευσης και έγκριση σχετικών δαπανών.

της

Περιφερειακής

Επιτροπής

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα,

(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 66885/789/21-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ.
πρωτ. 66892/2495/21-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία
αναφέρεται ότι την Τετάρτη 28 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 18:00 θα πραγµατοποιηθεί
στον κεντρικό χώρο του ξενοδοχείου Du Lac στα Ιωάννινα, η 1η Συνεδρίαση της
Περιφερειακής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης µε θέµα ηµερήσιας διάταξης: Συζήτηση και
διατύπωση γνώµης της Περιφερειακής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης επί του σχεδίου
Στρατηγικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Ηπείρου περιόδου 2012-2014. Το κείµενο του
Στρατηγικού Σχεδιασµού, όπως εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συµβούλιο Περιφέρειας
Ηπείρου, είναι ήδη αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου για διαβούλευση
και για γνώση του περιεχοµένου του. Η σύγκληση της 1ης Συνεδρίασης της Περιφερειακής
Επιτροπής ∆ιαβούλευσης θα περιλαµβάνει δαπάνες που αφορούν στην οργάνωση της,
όπως ενοικίαση της αίθουσας, αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών, παράθεση καφέ,
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φωτογραφική κάλυψη, κλπ. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης
2.000 €, πλέον Φ.Π.Α. για την κάλυψη των εξόδων της διοργάνωσης, η οποία θα βαρύνει
τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2011,
Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0845.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 26/762/22-09-2011)
Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου, της 1ης Συνεδρίασης της
Περιφερειακής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στα Ιωάννινα, την
Τετάρτη 28 Σεπτεµβρίου 2011, µε θέµα ηµερήσιας διάταξης: Συζήτηση και διατύπωση
γνώµης της Περιφερειακής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης επί του σχεδίου Στρατηγικού
Σχεδιασµού της Περιφέρειας Ηπείρου περιόδου 2012-2014.
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 2.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων
του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Ειδ. Φορέας 072, Κ.Α.Ε.0845) για
την κάλυψη των εξόδων της διοργάνωσης και περιλαµβάνουν ενοικίαση της αίθουσας,
αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών, παράθεση δεξίωσης, φωτογραφική κάλυψη, έντυπο
υλικό κλπ.
.................................................................................................................................................................

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

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

- 111 -

