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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/04-10-2011 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του 
έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-
2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, αποτελούµενη από τα κάτωθι τακτικά και 
αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

1. Ψαθάς Βασίλειος 1. Παπατσίµπας Γεώργιος 

2. Πλιάκος Μιχαήλ 2. Κώτσιος Νικόλαος 

3. Καττής Νικόλαος 3. Κατέρης Ιωάννης 

4. Ντέτσικας Κων/νος 4. ∆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. 
69839/2616/30-09-2011 Νέα Πρόσκληση (µε αλλαγή ηµεροµηνίας συνεδρίασης) 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. 
69839/2616/30-09-2011 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 22-09-2011 συνεδριάσεως.  

2. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 12-09-2011 δηµοπρασίας  µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Συµπληρωµατικές εργασίες αντλιοστασίων ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας», προϋπολογισµού € 
22.000,00 µε ΦΠΑ. 
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3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Μουσουλµανικού τεµένους Καλούτσιανης (Α' Φάση)», αναδόχου 
εταιρείας «Π. Χαλούλος – Β. Βαγενά Ο.Ε.», µέχρι την 30-06-2012. 

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ανάπλαση – Αναστύλωση περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής Μακρίνου», 
αναδόχου εταιρείας «Α. ΜΠΙΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι την 30-12-2011. 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση 2ης Επαρχιακής Οδού στη θέση γέφυρας των Χριστών και στο τµήµα 
διέλευσης του οικισµού», αναδόχου Γεωργίου Τζοβάρα, µέχρι την 30-12-2011. 

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή Γέφυρας Κουκλεσίου», αναδόχου Γεωργίου Ντάτση Ε.∆.Ε., µέχρι την 30-
12-2011. 

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάµπους Βρυσοχωρίου», αναδόχου 
Αντώνη Καφτάνη, µέχρι την 20-05-2012. 

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή αίθουσας Βαρέων Αθληµάτων Ιωαννίνων (Β’ Εργολαβία)», αναδόχου 
εταιρείας ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΤΕΕ, µέχρι την 31-12-2011. 

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση Εργασιών Πιστών Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών», αναδόχου εταιρείας 
«Π. Χαλούλος-Β. Βαγενά Ο.Ε.», µέχρι την 31-10-2011. 

10. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικός λόγω αύξησης συντελεστή ΦΠΑ από 21% σε 23%) του έργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών γέφυρας Μπουραζανίου», αναδόχου Κων/νου 
Κωσταβασίλη. 

11. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων των πρόχειρων διαγωνισµών για την προµήθεια και µεταφορά 
αλατιού για τις ανάγκες αποκατάστασης βατότητας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειµερινή περίοδο  2011-2012. 

12. Έγκριση παράτασης µίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση του Κέντρου Αγροτικής Ανάπτυξης 
Ελεούσας Ιωαννίνων, του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης Καλπακίου Ιωαννίνων, του Γραφείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης Μετσόβου Ιωαννίνων και του ΚΕΘΕΑ. 

13. Έγκριση δαπάνης τηλεπικοινωνιακών τελών της πρώην ∆.Ε.Σ.Ε. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου ∆υτ. Μακεδονίας, της οποίας οι αρµοδιότητες µεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για το χρονικό διάστηµα από 23/10/2010 έως 
30/6/2011. 

14. Έγκριση για την παράθεση δείπνου εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, προς τιµή των επίσηµων 
προσκεκληµένων και των συµµετεχόντων στον εορτασµό των 100 ετών λειτουργίας της Σχολής 
Βελλάς µε τίτλο «Εκατονταετηρίς Σχολής Βελλάς», που θα πραγµατοποιηθεί από τις 6 ως 9 
Οκτωβρίου 2011 στην Ακαδηµία Βελλάς Ιωαννίνων. 

15. Έγκριση του αριθµ. Ι/05-09-2011 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) 
του πρόχειρου διαγωνισµού για ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. 
Πρέβεζας για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Υλοποίηση ∆ράσεων και Παραδοτέων 
του έργου Med 2007-2013/Cyclo». 

16. Έγκριση της µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας, µε τίτλο «Βελτιώσεις, συντηρήσεις, ασφαλτοστρώσεις, σήµανση, διαγραµµίσεις – 
τοποθέτηση προστατευτικών στηθαίων στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 160.000,00 µε ΦΠΑ. 

17. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 23-08-2011 δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζηµιάς πρανούς 
τµήµατος της οδού Άσσου – Πολυστάφυλλου της 8ης επαρχιακής οδού Ν. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ. 

18. Έγκριση µετακίνησης του κτηνιάτρου Μάριου Τρουµπούκη, υπαλλήλου του Τµήµατος Κτηνιατρικής 
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη συµµετοχή του σε 
εκπαιδευτικό σεµινάριο σε Κρεοσκόπους Κτηνιάτρους, που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων, στην Αθήνα, από 20 έως 21-10-2011 και έγκριση των σχετικών δαπανών.  

19. Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών µε ιδιωτικά 
µηχανήµατα, στη θέση «Γωνιά» της Τ.Κ. Λαδοχωρίου Ηγουµενίτσας, βάσει της αριθµ. 
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52832/1565/01-08-2011 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθ. 
25/695/09-09-2011 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

20. Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών µε ιδιωτικά 
µηχανήµατα, στο συνοικισµό Λάκκας του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, βάσει της αριθµ. 56492/1806/16-
08-2011 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθ. 25/695/09-09-2011 
απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

21. Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών µε ιδιωτικά 
µηχανήµατα, στην Τ.Κ. Λάκκας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, βάσει της αριθµ. 59581/1891/29-08-2011 
απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθ. 25/695/09-09-2011 απόφασης 
ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

22. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

23. Έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Θεσπρωτίας, πολιτιστικής εκδήλωσης και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

24. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια 2.300 λίτρων 
συµπυκνωµένου δολώµατος µε δραστική ουσία spinosad (0,024 β/ο) στα πλαίσια του 
Προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2011 στην Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

25. Ματαίωση του πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια: 1) πετρελαίου θέρµανσης, 2) υγρών 
καυσίµων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆, ο οποίος κατέστη άγονος, βάσει των αριθµ. 1/20-09-2011 και 2/21/09-2011 
Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιενέργειάς του και έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προµήθεια 
καυσίµων θέρµανσης, κίνησης και λιπαντικών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

26. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 16-09-2011 επαναληπτικής δηµοπρασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Προστασία πρανών και 
καθαρισµός κοίτης χειµάρρου Μπούση», προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ. 

27. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 19-09-2011 επαναληπτικής δηµοπρασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Εργασίες συντήρησης ορεινού 
επαρχιακού δικτύου», προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ. 

28. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση βελτίωσης 
ασφαλτόστρωσης οδού από επαρχιακή οδό Άρτας – Κορωνησίας προς Γαβριά (Β΄φάση)», 
αναδόχου εταιρείας «Ηρακλής Τσόγκας και Σία Ε.Ε.». 

29. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 
ασφαλτόστρωσης δρόµου Αθαµάνιο - Θεοδώριανα», αναδόχου Λάµπρου Γεωργούλα Ε.∆.Ε. 

30. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση Υποδοµών 
Υγειονοµικού Σταθµού Λεπιανών», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης Κ/Ξ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΣΙΡΩΝΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ. 

31. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση δρόµου Σκουληκαριά – Βελεντζικό», αναδόχου Ευάγγελου Τσουµάνη, Ε∆Ε. 

32. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µε αναθεώρηση του έργου 
της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή γέφυρας Λεπιανών», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Ο.Ε.». 

33. Έγκριση της µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας, µε τίτλο «Τοποθέτηση προστατευτικών στηθαίων στην ε.ο. υπ’ αρ. 21 στο Ηλιοβούνιο», 
προϋπολογισµού € 35.000,00 µε ΦΠΑ.  

34. Έγκριση Β’ τροποποίησης της κατανοµής της πίστωσης του γενικού κονδυλίου «Συντήρηση 
∆ιοικητηρίων και Λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου», του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων Περιφέρειας Ηπείρου. 

35. Έγκριση δαπάνης για τηλεοπτική διαφήµιση της Περιφέρειας Ηπείρου. 

36. Έγκριση τροποποίησης της αριθµ. 24/639/01-06-2011 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, 
σχετικά µε την έγκριση δαπανών για τη διενέργεια από το Τµήµα Τοπογραφίας της ∆/νσης 
Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου, εργασιών οριοθέτησης / σήµανσης κορυφών των νέων 
τεµαχίων και η υπόδειξη – επί του εδάφους – των ορίων (στους ιδιοκτήτες) για τη διενέργεια του 
«Αναδασµού Πολιτσές Χρυσοβίτσας». 

37. Μεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, µε µισθωµένες γραµµές Αστικού – Υπεραστικού ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ και ΙΧ. 
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38. Έγκριση δαπάνης σε βάρος του κονδυλίου µε τίτλο «Μετατοπίσεις – Επεκτάσεις στύλων ∆ΕΗ σε 
ΟΤΑ του Νοµού» του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για τη µετατόπιση 
µιας κολώνας ∆ΕΗ, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών 
πιστών εξετάσεων υποψήφιων οδηγών». 

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

40. Έγκριση δαπάνης για την ανάθεση σε ιδιωτικό συνεργείο, του έργου της µεταφοράς εξοπλισµού 
γραφείων, αρχειακού υλικού κλπ, των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων.  

41. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην Αθήνα, για 
υπηρεσιακούς λόγους. 

42. Έγκριση παράτασης µίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας. 

43. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Συντήρηση αναχωµάτων και τάφρων ιχθυοτροφείων των λιµνοθαλασσών ΠΕ Άρτας», 
προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ. 

44. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Επισκευή – συντήρηση εγκαταστάσεων αντλιοστασίου Βίγλας», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε 
ΦΠΑ. 

45. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδού προς Ματσούκι», προϋπολογισµού € 
100.000,00 µε ΦΠΑ του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2011. 

46. Μεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, µε Λεωφορεία ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ και ΙΧ. 

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 των όρων και κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας του 1ου Υποέργου µε τίτλο 
«Κατασκευή προσθήκης πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών µονάδων στο ΠΓΝΙ», 
προϋπολογισµού € 21.233.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου του Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – 
Ήπειρος», µε κωδικό MIS 341290 και τίτλο «Προσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών 
Μονάδων στο ΠΓΝΙ». 

2. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επισκευή 
Αντλιοστασίων ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραµυθιάς», αναδόχου Ιωάννη Λαµπρούση. 

3. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση δρόµου Άρτας – Κοµµένου (1η επαρχιακή οδός) – Υποτµήµα Β’», αναδόχου 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ. 

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε ενηµέρωση και 
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 22-09-2011 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, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
69839/2616/30-09-2011 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 2ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 12-09-2011 δηµοπρασίας  µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Συµπληρωµατικές εργασίες αντλιοστασίων ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας», προϋπολογισµού € 
22.000,00 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 Ιωαννίνων έτους 2011, µε την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου 
«Συµπληρωµατικές εργασίες αντλιοστασίων ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας» µε προϋπολογισµό και 
πίστωση 22.000,00 €. 

7. Την αριθµ. 20/524/19-07-11 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου του θέµατος µε διενέργεια πρόχειρου 
διαγωνισµού, µε µελέτη, διακήρυξη και µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, 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 και 
βάσει Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) και του 
ΓΟΕΒ Λεκάνης Ιωαννίνων. 
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8. Την αριθµ. 20/536/19-07-11 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 ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 67151/6710/22-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 67746/2517/23-09-2011 
στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 12-09-2011 
Πρακτικό της Επιτροπής του πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω 
έργου, σύµφωνα µε το οποίο έγιναν αποδεκτές και οι δύο (2) εργοληπτικές επιχειρήσεις που 
συµµετείχαν και αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης ο Παναγιώτης Σιόρεντας, ο οποίος 
προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή, € 17.707,31 χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 2%. 

10. 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 27/763/04-10-2011) 

− Την έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 12-09-2011 δηµοπρασίας  µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Συµπληρωµατικές εργασίες αντλιοστασίων ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας» προϋπολογισµού € 
22.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης 
αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Σιόρεντας, ο οποίος προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή, € 17.707,31 
χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 2% και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Παναγιώτη Σιόρεντα, και την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για 
την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη (2,00%) είναι 
συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της 
δηµοπρασίας.  

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 Μουσουλµανικού τεµένους Καλούτσιανης (Α' Φάση)», 
αναδόχου εταιρείας «Π. Χαλούλος – Β. Βαγενά 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. 65427/6527/20-09-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 67351/2509/22-09-2011 στον φάκελο 9/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι ο ανάδοχος του έργου του θέµατος, µε την 
από 16.09.2011 αίτηση του, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 
30.06.2012, διότι εκκρεµεί η ολοκλήρωση της µελέτης αποκατάστασης των ρωγµών του 
τρούλου του µνηµείου, όπως αυτές αποκαλύφθηκαν µετά την καθαίρεση των πλακών της 
στέγης, και η έγκριση της από την 8η Εφορία Βυζαντινών Μνηµείων. Επιπλέον απαιτείται η 
χορήγηση παράτασης προθεσµίας για την σύνταξη και έγκριση Α.Π.Ε. και για το κλείσιµο 
φακέλου εργολαβίας. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση  27/764/04-10-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Μουσουλµανικού τεµένους Καλούτσιανης (Α' Φάση)», αναδόχου 
εταιρείας «Π. Χαλούλος – Β. Βαγενά Ο.Ε.», µέχρι την 30-06-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης, 
και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιµήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 «Ανάπλαση – Αναστύλωση περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής 
Μακρίνου», αναδόχου εταιρείας «Α. ΜΠΙΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 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. 65178/6494/23-09-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 68290/2529/27-09-2011 στον φάκελο 9/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι ο ανάδοχος του έργου του θέµατος, µε την 
από 16.09.2011 αίτηση του, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 
30.12.2011, λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή και 
εισηγείται την έγκριση της αιτηθείσας παράτασης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 27/765/04-10-2011) 
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Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ανάπλαση – Αναστύλωση περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής Μακρίνου», 
αναδόχου εταιρείας «Α. ΜΠΙΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι την 30-12-2011, µε δικαίωµα 
αναθεώρησης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, σηµειώνοντας ότι για την 
κατασκευή του έργου του θέµατος διαφωνεί κατ’ ουσία, διερωτώµενος εάν η εκτέλεση 
έργων επισκευής ναών ήταν αρµοδιότητα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και κατ΄ 
επέκταση πλέον της Περιφέρειας. 

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 «Βελτίωση 2ης Επαρχιακής Οδού στη θέση γέφυρας των Χριστών και 
στο τµήµα διέλευσης του οικισµού», αναδόχου Γεωργίου Τζοβάρα, 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. 63396/6320/23-09-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 68294/2530/27-09-2011 στον φάκελο 9/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι ο ανάδοχος του έργου του θέµατος, µε την 
από 12.09.2011 αίτηση του, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 
30-12-2011, για να εκτελεστούν οι εργασίες εντάσσοντας και τα απρόβλεπτα της 
σύµβασης µέσω σύνταξης και έγκρισης σχετικού ΑΠΕ. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι το έργο 
έχει κατασκευαστεί σε ποσοστό 30-40% περίπου. Έχουν κατασκευαστεί οι τοίχοι 
αντιστήριξης και οι διαµορφώσεις διαπλάτυνσης στο εσωτερικού του οικισµού των 
Χριστών και έχει γίνει η προεργασία εκσκαφών για την ανακατασκευή των λιθόχτιστων 
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τοίχων συγκράτησης επιχωµάτων πλησίον της γέφυρας. Η κατασκευή των νέων τοίχων 
είναι προγραµµατισµένη να πραγµατοποιηθεί άµεσα εντός του µηνός Οκτωβρίου σε 
συνεννόηση του Αναδόχου µε την Υπηρεσία. Σε συνέχεια των ανωτέρω και λαµβάνοντας 
υπόψη ότι ο Ανάδοχος έχει αναπτύξει εργατοτεχνικό δυναµικό και εξοπλισµό για την 
εξέλιξη των εργασιών και εκτιµώντας ότι προτίθεται και µπορεί να ολοκληρώσει τις 
εργασίες στο άµεσο χρονικό διάστηµα, η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση της αιτηθείσας 
παράτασης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 27/766/04-10-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση 2ης Επαρχιακής Οδού στη θέση γέφυρας των Χριστών και στο τµήµα 
διέλευσης του οικισµού», αναδόχου Γεωργίου Τζοβάρα, µέχρι την 30-12-2011 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, 
  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή Γέφυρας Κουκλεσίου», αναδόχου Γεωργίου Ντάτση 
Ε.∆.Ε., 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. 63077/6276/23-09-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 68296/2531/27-09-2011 στον φάκελο 9/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι ο ανάδοχος του έργου του θέµατος, µε την 
από 09.09.2011 αίτηση του, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 
30.12.2011, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες που αποµένουν (διαµόρφωση 
οδοστρωσίας και διάστρωση ασφαλτικών) καθώς και να ταχτοποιηθεί ο φάκελος του 
έργου (σύνταξη ΑΠΕ, κλπ) λόγω καθυστέρησης που προέκυψε λόγω κακών καιρικών 
συνθηκών. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι το έργο έχει κατασκευαστεί σε ποσοστό 90-95% 
περίπου. Έχουν κατασκευαστεί η θεµελίωση των ακρόβαθρων µε ριζοπασσάλους, τα 
ακρόβαθρα, η τοποθέτηση του µεταλλικού φορέα στο σύνολό του µε τα χαλυδόφυλλα, η 
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κατασκευή του σύµµεικτου καταστρώµατος η κατασκευή πτερυγότοιχων συγκράτησης των 
επιχωµάτων πρόσβασης στο κατάστρωµα της γέφυρας, η κατασκευή των σχετικών 
επιχωµάτων και αποµένουν η κατασκευή της οδοστρωσίας και των ασφαλτικών ενώ δεν 
αναµένεται να καταστεί δυνατόν η εκτέλεση εργασιών στην κοίτη για την προστασία των 
ακρόβαθρων στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 27/767/04-10-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή Γέφυρας Κουκλεσίου», αναδόχου Γεωργίου Ντάτση Ε.∆.Ε., µέχρι την 
30-12-2011, (όπου σε δικαίωµα αναθεώρησης θα υπόκεινται µόνο οι εναποµείνασες εργασίες, 
δηλαδή εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών). 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 «Ολοκλήρωση εργασιών Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάµπους 
Βρυσοχωρίου», αναδόχου Αντώνη Καφτάνη, µέχρι την 20-05-2012. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 64382/6429/23-09-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 68299/2533/27-09-2011 στον φάκελο 9/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι ο ανάδοχος του έργου του θέµατος, µε την 
από 14.09.2011 αίτηση του, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 
20.05.2012, λόγω του ότι ο υπάλληλος που ορίσθηκε από την  αρµόδια Αρχαιολογική 
Υπηρεσία, συνέστησε στην Υπηρεσία να γίνει στερέωση του παλιού τµήµατος του 
χαγιατιού και ανακατασκευή του υπολοίπου, γιατί διαπιστώθηκε µετά τις καθαιρέσεις ότι 
υπάρχουν στοιχεία που πρέπει να µείνουν στην αρχική τους κατάσταση. Η Υπηρεσία ζητά 
την έγκριση της παράτασης, λαµβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι πλησιάζει χειµερινή 
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περίοδος και εκτιµώντας ότι έως 20-05-2012 θα περαιωθεί το έργο, το οποίο έχει 
εκτελεσθεί σε ποσοστό 40% 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/768/04-10-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάµπους Βρυσοχωρίου», 
αναδόχου Αντώνη Καφτάνη, µέχρι την 20-05-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
16/393/20-06-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία είχε δοθεί η 
προηγούµενη παράταση, σηµειώνοντας ότι για την κατασκευή του έργου του θέµατος 
διαφωνεί κατ’ ουσία, διερωτώµενος εάν η εκτέλεση έργων επισκευής ναών ήταν 
αρµοδιότητα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και κατ΄ επέκταση πλέον της Περιφέρειας. 

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή αίθουσας Βαρέων Αθληµάτων Ιωαννίνων (Β’ Εργολαβία)», 
αναδόχου εταιρείας ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΤΕΕ, 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. 65843/6563/23-09-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 68319/2540/27-09-2011 στον φάκελο 9/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι ο ανάδοχος του έργου του θέµατος, µε την 
από 19.09.2011 αίτηση του, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 
15-11-2011, για την ολοκλήρωση των εργασιών που εντάσσονται στην παρούσα 
εργολαβία, µε προηγούµενη ενέργεια την σύνταξη σχετικού ΑΠΕ που θα συµπεριλαµβάνει 
εργασίες που θα πρέπει να προηγηθούν και εν συνεχεία την πραγµατοποίηση αυτών που 
απέµειναν. Στην εισήγηση, η Υπηρεσία αναφέρει ότι στο σύνολό τους οι εκτελεσθείσες 
εργασίες στα πλαίσια υλοποίησης της παρούσας σύµβασης υπολογίζονται σε ποσοστιαία 
κλίµακα περί το 80% περίπου. Επίσης σηµειώνει ότι θέση της Υπηρεσίας είναι ότι άµεσα 
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πρέπει να υλοποιηθούν οι εργασίες πλαγιοκάλυψης της στέγης και εφαρµογής 
θερµοµόνωσης και επιχρισµάτων στις εξωτερικές πλαϊνές παρειές της κεντρικής σάλας και 
έχει ενηµερωθεί εγγράφως ο Ανάδοχος για να πράξει τα δέοντα. Αν παρατηρηθεί 
περαιτέρω καθυστέρηση θα δοθεί ρητή έγγραφη εντολή για την υλοποίηση των ανωτέρω 
εργασιών προς διασφάλιση του έργου. Εντός του µήνα Οκτωβρίου προβλέπεται να 
συνταχθεί και να εγκριθεί ο 5ος ΑΠΕ του έργου που θα συµπεριλαµβάνει όλες τις εργασίες 
που θα έχουν υλοποιηθεί και θα στοιχειοθετεί τις άµεσα εναποµείναν υλοποιήσιµες 
σύµφωνα µε τις δυνατότητες της σύµβασης και εν συνεχεία να υλοποιηθούν οι 
εναποµείναν απαραίτητες εργασίες στο εσωτερικό των κτηρίων, οι οποίες στο σύνολό 
τους κρίνεται ότι µπορούν να περαιωθούν έως τις 30-11-2011 µε 15-12-2011. Έτσι θα 
είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείµενο έργου και το κλείσιµο του φακέλου 
του έργου (έγκριση επιµετρήσεων και τελικού ΑΠΕ) µέχρι τις 31-12-2011, δηλαδή σε 
περισσότερο χρόνο από όσο ζητείται από τον Ανάδοχο (15-11-2011), παράταση η οποία 
και κρίνεται απαραίτητη για να ολοκληρωθεί η περαίωση του έργου σύµφωνα µε την 
παρούσα σύµβαση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 27/769/04-10-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή αίθουσας Βαρέων Αθληµάτων Ιωαννίνων (Β’ Εργολαβία)», αναδόχου 
εταιρείας ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΤΕΕ, 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, 
  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 9ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση Εργασιών Πιστών Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών», 
αναδόχου εταιρείας «Π. Χαλούλος-Β. Βαγενά Ο.Ε.», µέχρι την 31-10-2011. 

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. 68235/6849/26-09-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 68441/2548/27-09-2011 στον φάκελο 9/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι στα πλαίσια επιθυµητής επίσπευσης 
ολοκλήρωσης εργασιών του έργου και περιορισµού καθυστερήσεων και κατόπιν σχετικής 
αίτησης του αναδόχου (από 15.06.2011 αίτηση) εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 38800/3689/15-06-
2011 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕΙ για την έγκριση οριακής παράτασης 
συµβατικής προθεσµίας µέχρι τις 15-08-2011 για την ολοκλήρωση των εργασιών των 
θυρών που ήταν συνδυασµένη µε την µετακίνηση της κολώνας της ∆ΕΗ και ενός φρεατίου 
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ύδρευσης (µε δικαίωµα αναθεωρήσεως πέραν του 2ου τριµήνου του 2011 (στο 3ο τρίµηνο 
του 2011, µόνο για τις εργασίες τοποθέτησης των εξωτερικών συρόµενων θυρών) και 
µέχρι 30-09-2011 για το κλείσιµο του έργου µε τον έλεγχο των επιµετρήσεων του έργου 
και την απαραίτητη έγκριση του 2ου Τελικού ΑΠΕ του έργου. Σύµφωνα µε όλα τα ανωτέρω 
επειδή η εργασία ολοκλήρωσης των θυρών που ήταν και η µόνη που υπολείπονταν την 
χρονική στιγµή που υποβλήθηκε το υπ’ αριθ. 38971/3692/15-06-2011 αίτηµα του 
Αναδόχου για παράταση του έργου και για χάριν επίσπευσης της ολοκλήρωσης των 
εργασιών εκδόθηκε η απόφαση 38800/3689/15-06-2011 της ∆/σης Τεχνικών Υπηρεσιών 
ΠΕΙ περί οριακής παράτασης µέχρι τις 15-08-2011 για την ολοκλήρωση των εργασιών των 
θυρών που ήταν συνδυασµένη µε την µετακίνηση της κολώνας της ∆ΕΗ και ενός φρεατίου 
ύδρευσης (αναµένοντας ως πιθανότερο ενδεχόµενο να ολοκληρώνονταν άµεσα) και µέχρι 
30-09-2011 για το κλείσιµο του έργου µε τον έλεγχο των επιµετρήσεων και την απαραίτητη 
έγκριση του 2ου Τελικού ΑΠΕ, και επειδή η ανωτέρω απόφαση δεν παρέχει το δικαίωµα 
λήψης αναθεωρήσεως για το 3ο τρίµηνο του 2011 αποκλειστικά και µόνο για τις εργασίες 
τοποθέτησης των εξωτερικών συρόµενων θυρών, οι οποίες  πραγµατικώς ορίζονται στο 3ο 
Τρίµηνο του 2011, η Υπηρεσία εισηγείται την χορήγηση παράτασης προθεσµίας 
περαίωσης του έργου του θέµατος µέχρι 31-10-2011 µε δικαίωµα αναθεώρησης για το 3ο 
εξάµηνο του 2011 (από 30-06-2011 µέχρι 30-09-2011) µόνο για τις εργασίες κατασκευής 
των εξωτερικών θυρών που εµπλέκονταν µε την απαραίτητη µεταφορά λειτουργικών 
στοιχείων των δικτύων ∆ΕΗ (κολώνα-υποδοµή σύνδεσης) και Ύδρευσης (φρεάτιο 
υδροληψίας) και για την ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών (έγκριση τελικών 
επιµετρήσεων, τελικού ΑΠΕ κλπ). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 27/770/04-10-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση Εργασιών Πιστών Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών», αναδόχου 
εταιρείας «Π. Χαλούλος-Β. Βαγενά Ο.Ε.», µέχρι την 31-10-2011, µε δικαίωµα αναθεώρησης 
για το 3ο εξάµηνο του 2011 (από 30-06-2011 µέχρι 30-09-2011) µόνο για τις εργασίες 
κατασκευής των εξωτερικών θυρών που εµπλέκονταν µε την απαραίτητη µεταφορά 
λειτουργικών στοιχείων των δικτύων ∆ΕΗ (κολώνα - υποδοµή σύνδεσης) και Ύδρευσης 
(φρεάτιο υδροληψίας) και για την ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών (έγκριση τελικών 
επιµετρήσεων, τελικού ΑΠΕ 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, 
  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικός λόγω αύξησης συντελεστή ΦΠΑ από 21% σε 
23%) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών γέφυρας Μπουραζανίου», 
αναδόχου Κων/νου Κωσταβασίλη.   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 45314/4226/27-09-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 68810/2551/28-09-2011 στον φάκελο 9/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις 
του προγράµµατος Κ.Α.Π., µε προϋπολογισµό µελέτης 35.000,00 € µε ΦΠΑ και το 
συµφωνητικό της εργολαβίας υπογράφηκε την 23-06-2010 για ποσό € 28.347,10 χωρίς 
Φ.Π.Α. Το φυσικό αντικείµενο του έργου έχει ολοκληρωθεί, ενώ οι µικροτροποποιήσεις 
στις ποσότητες των εργασιών του αρχικού προϋπολογισµού, όπως προέκυψαν µετά τη 
σύνταξη και έλεγχο των επιµετρήσεων, παραλήφθηκαν από την Επιτροπή Προσωρινής 
Παραλαβής. Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των 
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εργασιών, και είναι τακτοποιητικός στο συµβατικό ποσό ως προς την αξία των εργασιών 
αλλά τπερβατικός λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ από 21% σε 23%. Η Υπηρεσία 
εισηγείται τη έγκριση του 1ου ΑΠΕ, ο οποίος είναι σύµφωνος µε τα οριζόµενα στο Ν. 
3481/2006 σχετικά µε τον έλεγχο των επί πλέον και επί έλασσον δαπανών, σύµφωνα 
και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, µε την 
αριθ. 5/126/30-06-2011 (Θέµα 27ο) Πράξη του, η οποία επισυνάπτεται στην εισήγηση.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 27/771/04-10-2011) 

Εγκρίνει, σύµφωνα µε την αριθµ. 5/126/30-06-2011 (Θέµα 27ο) Πράξη του Τεχνικού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, τον 1ο ΑΠΕ (Υπερβατικός λόγω αύξησης 
συντελεστή ΦΠΑ από 21% σε 23%) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών 
γέφυρας Μπουραζανίου», αναδόχου Κωνσταντίνου Κωσταβασίλη, συνολικής δαπάνης € 
34.866,94 µε ΦΠΑ µε υπέρβαση του αρχικού συµβατικού αντικειµένου κατά € 566,95 η που 
οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από 21% σε 23%, όπως 
συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 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,  
 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 

Κατακύρωση των αποτελεσµάτων των πρόχειρων διαγωνισµών για την προµήθεια και 
µεταφορά αλατιού για τις ανάγκες αποκατάστασης βατότητας του εθνικού και 
επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειµερινή περίοδο  2011-
2012. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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. 22/611/04-08-2011 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, Α) πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια αλατιού για τις ανάγκες αποκατάστασης βατότητας του εθνικού και επαρχιακού 
οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειµερινή περίοδο  2011-2012, µε µέγιστη 
ποσότητα 1.600 τόνων, προϋπολογισµού δαπάνης € 56.000,00 πλέον ΦΠΑ και Β) 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µεταφορά αλατιού για τις ανάγκες 
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αποκατάστασης βατότητας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για τη χειµερινή περίοδο  2011-2012, προϋπολογισµού δαπάνης € 40.000,00 
πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(ΕΦ 071 ΚΑΕ 9771). 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
67763/4888/26-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 68307/2536/27-09-2011 στον 
φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένα τα σχετικά Πρακτικά των Επιτροπών 
διενέργειας των πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών του θέµατος, βάσει των οποίων η 
Υπηρεσία εισηγείται την κατακύρωση των διαγωνισµών. Σύµφωνα µε τα ως άνω 
Πρακτικά: 

Α) 1/23-09-2011 Πρακτικό του πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια αλατιού:  

Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, 
παρέλαβε µια προσφορά, της εταιρείας «Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ» και προέβη στο 
άνοιγµα αυτής και την αξιολόγησή της, µε βάση την προσφερόµενη τιµή.  Η οικονοµική 
προσφορά της ανέρχεται στο ποσό των 31,92 €, ανά τόνο αλατιού, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και είναι εντός των ορίων του προϋπολογισµού της 
Προκήρυξης. Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση µεταξύ των µελών της επιτροπής και 
ανταλλάχθηκαν απόψεις, οι οποίες επικεντρώθηκαν στο γεγονός ότι στην προκειµένη 
περίπτωση, τηρήθηκαν οι σχετικές διατυπώσεις δηµοσιότητας, µε στόχο την έξωθεν καλή 
µαρτυρία και την εξασφάλιση συνθηκών πραγµατικού ανταγωνισµού, προς το σκοπό 
διασφάλισης των συµφερόντων του ∆ηµοσίου (αν και όχι απαραίτητο, για τους 
πρόχειρους διαγωνισµούς, από τις διατάξεις των άρθρων 4 του Π.∆. 118/2007 και 8 του Ν. 
2741/1999), καθώς και η αρχή της διαφάνειας της διαδικασίας του διαγωνισµού [τήρηση 
των διατάξεων του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, µε την ανάρτηση στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», δηµοσίευση στον 
τύπο, ανάρτηση της Ανακοίνωσης και της ∆ιακήρυξης διενέργειας του διαγωνισµού στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου στο διαδίκτυο, καθώς και στο σχετικό Πίνακα 
Ανακοινώσεων]. Η Περιφέρεια Ηπείρου εξασφάλισε συνθήκες πραγµατικού 
ανταγωνισµού, µε σκοπό τη διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου. ∆εδοµένου δε 
ότι το εν λόγω έργο πρέπει να εκτελεστεί άµεσα διότι το χειµώνα, όπως είναι γνωστό, 
σηµειώνονται παγετοί στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, αρµοδιότητας της 
Περιφέρειας Ηπείρου και κυρίως στο ορεινό και ηµιορεινό οδικό δίκτυο, µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργούνται προβλήµατα στη διέλευση αυτοκινήτων και για την αντιµετώπιση της όλης 
κατάστασης πρέπει να γίνει προµήθεια αλατιού λευκού (πλυµένου) οδικών δικτύων (χύµα) 
για την προστασία και ασφάλεια διέλευσης οχηµάτων στο αναφερόµενο οδικό δίκτυο, η 
επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της ότι τηρήθηκαν οι νόµιµες προϋποθέσεις δηµοσιότητας, 
ότι οι όροι της προκήρυξης είναι διατυπωµένοι µε τρόπο που να µην περιορίζουν τις 
δυνατότητες ανάπτυξης ελεύθερου ανταγωνισµού, το γεγονός ότι το έργο της προµήθειας 
άλατος πρέπει να πραγµατοποιηθεί άµεσα µε ωφελούµενο το σύνολο του πληθυσµού της 
Ηπείρου, όπως αναλύεται παραπάνω, καθώς και συγκριτικά στοιχεία τιµών της αγοράς, 
από τα οποία συµπεραίνεται ότι η εν λόγω προσφορά είναι συµφέρουσα, αποφάσισε 
οµόφωνα, για το συµφέρον της υπηρεσίας και στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, να 
κάνει τελικά αποδεκτή την προσφορά του µοναδικού υποψηφίου αναδόχου.  

Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή εισηγείται την προµήθεια του αλατιού από τις 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε., στην τιµή των 31,92 € ανά τόνο αλατιού, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Β) 1/23-09-2011 Πρακτικό του πρόχειρου διαγωνισµού για την µεταφορά αλατιού:  

Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, 
προέβη – παρουσία των ενδιαφεροµένων – στην αποσφράγιση και αξιολόγηση µε βάση 
τη χαµηλότερη τιµή, των φακέλων των προσφορών των πέντε (5) διαγωνιζοµένων που 
κατέθεσαν εµπρόθεσµα προσφορές, ήτοι των: ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, ΤΣΙΩΝΗ 
ΠΑΝΤΕΛΗ, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ Μ. ΚΩΝ/ΝΟΥ και ΕΝΩΣΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ. Από τον ως άνω έλεγχο προέκυψαν τα εξής:  
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Οι προσφορές των ΤΣΙΩΝΗ ΠΑΝΤΕΛΗ και ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ απορρίπτονται, 
διότι η επωνυµία του προσφέροντα, που αναγράφονταν στον κυρίως φάκελο της 
προσφοράς τους, δεν αντιστοιχούσε µε την επωνυµία που αναγράφεται στην οικονοµική 
προσφορά, που βρίσκονταν εντός του κυρίως φακέλου. Από τις τρεις εναποµείνασες 
υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές, κρίνεται ως συµφερότερη αυτή του 
ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ Μ. ΚΩΝ/ΝΟΥ (προσφερόµενη τιµή 0,07 €, για τη µεταφορά ενός (1) 
τόνου αλατιού σε απόσταση ενός (1) χιλιοµέτρου, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 
Οι οικονοµικές προσφορές των ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ (προσφερόµενη τιµή 0,08 €, για 
τη µεταφορά ενός (1) τόνου αλατιού σε απόσταση ενός (1) χιλιοµέτρου, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) και ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 
(προσφερόµενη τιµή 0,80 €, για τη µεταφορά ενός (1) τόνου αλατιού σε απόσταση ενός (1) 
χιλιοµέτρου, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) κρίνονται ασύµφορες. 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή εισηγείται την µεταφορά του αλατιού από τον 
ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ Μ. ΚΩΝ/ΝΟ, στην τιµή των 0,07 €, για τη µεταφορά ενός (1) τόνου 
αλατιού σε απόσταση ενός (1) χιλιοµέτρου, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., επειδή 
η προσφορά του είναι η πιο συµφέρουσα οικονοµικά. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 27/772/04-10-2011) 

Α. ∆ιαγωνισµός για την προµήθεια αλατιού 

− Εγκρίνει το αριθµ. 1/23-09-2011 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια αλατιού για τις ανάγκες αποκατάστασης 
βατότητας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη 
χειµερινή περίοδο 2011-2012 µε µέγιστη ποσότητα 1.600 τόνων, προϋπολογισµού 
δαπάνης € 56.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9771) σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού, αποφάσισε οµόφωνα για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτό, 
για το συµφέρον της υπηρεσίας και στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, να κάνει αποδεκτή 
την προσφορά του µοναδικού υποψηφίου αναδόχου, ήτοι της εταιρείας «Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΑΛΥΚΕΣ», της οποίας ο φάκελος δικαιολογητικών ήταν πλήρης, η δε οικονοµική της 
προσφορά ανέρχεται στο ποσό των 31,92 € ανά τόνο αλατιού, µη συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. και είναι εντός των ορίων του προϋπολογισµού της Προκήρυξης του 
διαγωνισµού. 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
αλατιού για τις ανάγκες αποκατάστασης βατότητας του εθνικού και επαρχιακού οδικού 
δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειµερινή περίοδο 2011-2012 σύµφωνα µε το 
ανωτέρω αριθµ. 1/23-09-2011 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού, 
στην εταιρεία µε την επωνυµία «Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ», η οποία προσκόµισε τα 
απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, η δε οικονοµική της προσφορά των 31,92 
€ ανά τόνο αλατιού, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, είναι συµφέρουσα βάσει 
συγκριτικών στοιχείων τιµών της αγοράς και εντός των ορίων του προϋπολογισµού της 
Προκήρυξης του διαγωνισµού, για τον οποίο τηρήθηκαν οι νόµιµες προϋποθέσεις 
δηµοσιότητας, και λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το έργο της προµήθειας άλατος 
πρέπει να εκτελεστεί άµεσα ενόψει της χειµερινής περιόδου που σηµειώνονται παγετοί 
στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, αρµοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου και κυρίως 
στο ορεινό και ηµιορεινό οδικό δίκτυο, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται προβλήµατα στη 
διέλευση οχηµάτων. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω εταιρεία, για την προµήθεια αλατιού για 
τις ανάγκες αποκατάστασης βατότητας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειµερινή περίοδο 2011-2012, µε τιµή προσφοράς € 31,92 
πλέον ΦΠΑ ανά τόνο αλατιού, µε µέγιστη ποσότητα 1.600 τόνων, σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9771).  

Β. ∆ιαγωνισµός για την µεταφορά αλατιού 
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− Εγκρίνει το αριθµ. 1/23-09-2011 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την µεταφορά αλατιού για τις ανάγκες αποκατάστασης 
βατότητας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη 
χειµερινή περίοδο  2011-2012, προϋπολογισµού δαπάνης € 40.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΦ 071 ΚΑΕ 
9771), σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, µετά την αποσφράγιση και 
αξιολόγηση µε βάση τη χαµηλότερη τιµή, των φακέλων των προσφορών των 
διαγωνιζοµένων που κατέθεσαν εµπρόθεσµα προσφορές, απέρριψε αυτές των ΤΣΙΩΝΗ 
ΠΑΝΤΕΛΗ και ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, διότι η επωνυµία του προσφέροντα, που 
αναγράφονταν στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τους, δεν αντιστοιχούσε µε την 
επωνυµία που αναγράφεται στην οικονοµική προσφορά, που βρίσκονταν εντός του 
κυρίως φακέλου. Από τις λοιπές προσφορές, κρίνεται ως συµφερότερη οικονοµικά, η 
προσφορά του ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ Μ. ΚΩΝ/ΝΟΥ, µε προσφερόµενη τιµή 0,07 €, για τη 
µεταφορά ενός (1) τόνου αλατιού σε απόσταση ενός (1) χιλιοµέτρου, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µεταφορά 
αλατιού για τις ανάγκες αποκατάστασης βατότητας του εθνικού και επαρχιακού οδικού 
δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειµερινή περίοδο  2011-2012, σύµφωνα µε το 
ανωτέρω αριθµ. 1/23-09-2011 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού, 
στον µεταφορέα ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ Μ. ΚΩΝ/ΝΟ, ο οποίος προσκόµισε τα απαιτούµενα από 
τη διακήρυξη δικαιολογητικά, η δε οικονοµική του προσφορά είναι η συµφερότερη, στην 
τιµή των 0,07 € για τη µεταφορά ενός (1) τόνου αλατιού σε απόσταση ενός (1) χιλιοµέτρου, 
µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε τον ανωτέρω µειοδότη µεταφορέα, για την µεταφορά 
αλατιού για τις ανάγκες αποκατάστασης βατότητας του εθνικού και επαρχιακού οδικού 
δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειµερινή περίοδο  2011-2012, µε τιµή 
προσφοράς € 0,07 πλέον ΦΠΑ για τη µεταφορά ενός (1) τόνου αλατιού σε απόσταση 
ενός (1) χιλιοµέτρου, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9771).  

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 παράτασης µίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση του Κέντρου Αγροτικής 
Ανάπτυξης Ελεούσας Ιωαννίνων, του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης Καλπακίου 
Ιωαννίνων, του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης Μετσόβου Ιωαννίνων και του ΚΕΘΕΑ. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
67650/4882/21-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 67748/2518/23-09-2011 στον 
φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση παράτασης 
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συµβάσεων µίσθωσης των ακινήτων: Α) για τη στέγαση του Κέντρου Αγροτικής 
Ανάπτυξης Ελεούσας Ιωαννίνων, έως την 31η Μαρτίου 2012, επειδή επίκειται η 
µεταστέγαση του ακινήτου σε χώρο που θα παραχωρήσει ο ∆ήµος Ζίτσας ή σε 
περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, θα πραγµατοποιηθεί σε χώρο της Περιφέρειας 
Ηπείρου, Β) για τη στέγαση του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης Καλπακίου Ιωαννίνων, 
έως την 31η Μαρτίου 2012, επειδή επίκειται η µεταστέγαση του ακινήτου σε χώρο που θα 
παραχωρήσει ο ∆ήµος Πωγωνίου, Γ) για τη στέγαση του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
Μετσόβου Ιωαννίνων, για χρονικό διάστηµα ίσο µε τον αρχικώς προβλεπόµενο χρόνο 
µίσθωσης (αρθρ. 21, Ν. 242/7-8-1996), από 20/11/2011 έως 19/11/2015 επειδή 
εξακολουθούν να υφίστανται οι ανάγκες στέγασης της Υπηρεσίας της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων και ∆) για τη στέγαση του ΚΕΘΕΑ, για χρονικό διάστηµα ίσο µε τον 
αρχικώς προβλεπόµενο χρόνο µίσθωσης (αρθρ. 21, Ν. 242/7-8-1996), από 1/6/2011 έως 
31/5/2015, επειδή εξακολουθούν να υφίστανται οι ανάγκες στέγασης του Κέντρου 
Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων.  Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι στα µηνιαία µισθώµατα του 
Κέντρου Αγροτικής Ανάπτυξης Ελεούσας Ιωαννίνων και του ΚΕΘΕΑ, θα γίνει µείωση 
κατά 20% σύµφωνα µε το Ν. 4002/22.08.2011 (ΦΕΚ Α΄ 180/22.08.2011), ενώ στα 
µηνιαία µισθώµατα του του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης Καλπακίου Ιωαννίνων και 
του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης Μετσόβου Ιωαννίνων, δεν χρήζουν περεταίρω 
µείωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4002/22-8-2011, οι δε δαπάνες θα βαρύνουν 
τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) φορέας 
072 ΚΑΕ 0813. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά 
Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, επανέλαβαν την εισήγησή τους για συνολική καταγραφή  
στο τέλος του έτους, ανά Περιφερειακή Ενότητα, των δαπανών για πληρωµή 
µισθωµάτων, µε σκοπό τον εξορθολογισµό και – αν είναι δυνατό – την µείωση των 
δαπανών. 

Επίσης το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, σηµείωσε 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. Επιπλέον τόνισε ότι η Περιφέρεια 
πρέπει άµεσα να επισπεύσει τις διαδικασίες για τη συγκέντρωση όλων των Υπηρεσιών 
της στα ιδιόκτητα διοικητήρια των Περιφερειακών Ενοτήτων και όπου δεν υπάρχουν, να  
δροµολογήσει τις διαδικασίες για την εξεύρεση πόρων ώστε να ανεγερθούν. 

Σηµειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αλέξανδος Καχριµάνης, απέχει από τη 
συζήτηση και λήψη απόφασης επί του συγκεκριµένου θέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρ. 172 και 180 του Ν. 3852/2010 λόγω συγγένειας µε ιδιοκτήτη ακινήτου. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 27/773/04-10-2011) 

Εγκρίνει την παράταση των συµβάσεων µίσθωσης των ακινήτων που στεγάζουν Υπηρεσίες 
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω, στα µηνιαία 
µισθώµατα των οποίων – όπου απαιτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4002/22-8-2011, 
αρθρ. 21 «Μισθώσεις Ελληνικού ∆ηµοσίου» – θα γίνει µείωση κατά 20% οι δε δαπάνες θα 
βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) 
φορέας 072 ΚΑΕ 0813, ως εξής: 

1. Παράταση της σύµβασης µίσθωσης κατά εννέα (9) µήνες, ήτοι από την 30η Ιουνίου 2011 
µέχρι την 31η Μαρτίου 2012, του ακινήτου ιδιοκτησίας Σταύρου Λώλη, το οποίο βρίσκεται 
στην Ελεούσα Ιωαννίνων, Λεωφόρου Ελευθερίας 95Α µε τους ίδιους όρους της αρχικής 
σύµβασης και µε την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 20 του Π.∆. 242/96 για τις ανάγκες 
στέγασης του Κέντρου Αγροτικής Ανάπτυξης Ελεούσας Ιωαννίνων, µε µηνιαίο µίσθωµα το 
οποίο ανέρχεται στο ποσό των 321,28 € το οποίο θα µειωθεί κατά 20% από την 1η 
Σεπτεµβρίου 2011 (257,02 €) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4002/22-8-2011, αρθρ. 21 
«Μισθώσεις Ελληνικού ∆ηµοσίου». 
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2. Παράταση της σύµβασης µίσθωσης κατά έξι (6) µήνες, ήτοι από την 30η Σεπτεµβρίου 
2011, µέχρι την 31η Μαρτίου 2012, του ακινήτου ιδιοκτησίας Κων/νου Χασκή, το οποίο 
βρίσκεται στο Καλπάκι Ιωαννίνων, µε τους ίδιους όρους της αρχικής σύµβασης και µε την 
επιφύλαξη των άρθρων 19 και 20 του Π.∆. 242/96 για τις ανάγκες στέγασης του Γραφείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης Καλπακίου, µε µηνιαίο µίσθωµα 297,48 €, το οποίο δεν χρήζει 
περεταίρω µείωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4002/22-8-2011, αρθρ. 21 
«Μισθώσεις Ελληνικού ∆ηµοσίου». 

3. Παράταση της σύµβασης µίσθωσης για χρονικό διάστηµα ίσο µε τον αρχικώς 
προβλεπόµενο χρόνο µίσθωσης (αρθρ. 21, Π.∆. 242/96), ήτοι από 20/11/2011 έως 
19/11/2015, του ακινήτου ιδιοκτησίας των Σταυρούλας-Αθηνάς Μηττάκου-Γκίκα και Ελένης 
Γκίκα-Καχριµάνη, το οποίο βρίσκεται στο Μέτσοβο Ιωαννίνων, µε τους ίδιους όρους της 
αρχικής σύµβασης και µε την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 20 του Π.∆. 242/96, για τις 
ανάγκες στέγασης του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης Μετσόβου, µε µηνιαίο µίσθωµα 
284,20 € το οποίο δεν χρήζει περεταίρω µείωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
4002/22-8-2011, αρθρ. 21 «Μισθώσεις Ελληνικού ∆ηµοσίου». 

4. Παράταση της σύµβασης µίσθωσης για χρονικό διάστηµα ίσο µε τον αρχικώς 
προβλεπόµενο χρόνο µίσθωσης (αρθρ. 21, Π.∆. 242/96), ήτοι από 1/6/2011 έως 
31/5/2015, του ακινήτου ιδιοκτησίας ΚΕΠΑΒΙ, το οποίο βρίσκεται στα Ιωάννινα, στις 
εγκαταστάσεις του ΚΕΠΑΒΙ, οδός Αρχ. Μακαρίου αρ. 11, µε τους ίδιους όρους της αρχικής 
σύµβασης και µε την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 20 του Π.∆. 242/96, για τις ανάγκες 
στέγασης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ), µε µηνιαίο µίσθωµα το 
οποίο ανέρχεται στο ποσό των 1700,00 €, το οποίο θα µειωθεί κατά 20% από την 1η 
Σεπτεµβρίου 2011 (1.360,00 €), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4002/22-8-2011, αρθρ. 
21 «Μισθώσεις Ελληνικού ∆ηµοσίου». 

.................................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
Κων/νος Ντέτσικας    
Περιφερειακός Σύµβουλος     1. Πλιάκος Μιχαήλ,    

2. Καττής Νικόλαος,  

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 τηλεπικοινωνιακών τελών της πρώην ∆.Ε.Σ.Ε. της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου ∆υτ. Μακεδονίας, της οποίας οι αρµοδιότητες 
µεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, 
για το χρονικό διάστηµα από 23/10/2010 έως 30/6/2011.  
 

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 Ταµειακής Υπηρεσίας της ∆/νσης Οικονοµικού Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
68252/4935/26-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 68304/2535/27-09-2011 στον 
φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την 
εξόφληση υποχρεώσεων από δαπάνες τηλεφωνίας της πρώην ∆.Ε.Σ.Ε. της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου ∆υτ. Μακεδονίας, της οποίας οι αρµοδιότητες 
µεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για 
το χρονικό διάστηµα από 23/10/2010 έως 30/6/2011, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο 
συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 27/774/04-10-2011) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την εξόφληση υποχρεώσεων από δαπάνες τηλεφωνίας της 
πρώην ∆.Ε.Σ.Ε. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου ∆υτ. Μακεδονίας, της οποίας οι 
αρµοδιότητες µεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3852/2010, για το χρονικό διάστηµα από 23/10/2010 έως 30/6/2011, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου µε  Κ.Α 2008ΕΠ03000016 της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου «Συντήρηση οδικού 
δικτύου Ηπείρου και συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της ∆.Ε.Σ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου»: 

α.α. ΑΡ. ΤΗΛ. Περιοχή Σύνδεσης Χρονικό διάστηµα 
Ποσό 

∆απάνης µε 
Φ.Π.Α 

1 
26560 - 
41216 

Αποχιονιστικός Σταθµός 
Κατάρας 23/10/2010 -22/6/2011 172,00€ 

2 
26560 -
41211 

Αποχιονιστικός Σταθµός 
Μετσόβου 23/10/2010 -22/6/2011 167,50€ 

3 
26510 -
60693 

Εργαστήριο -∆ΕΣΕ 1/11/2010 -30/6/2011 485,00€ 

4 
26510 -
77689 

Σήραγγα Αεροδροµίου 
Καρδαµίτσια 

1/11/2010 – 30/6/2011 160,50€ 

5 
26510 -
31351 

Σήραγγα Αεροδροµίου 
Καρδαµίτσια 1/11/2010 – 30/6/2011 161,00€ 

Σύνολο ∆απάνης 1.146,00€ 

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

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 για την παράθεση δείπνου εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, προς τιµή 
των επίσηµων προσκεκληµένων και των συµµετεχόντων στον εορτασµό των 100 
ετών λειτουργίας της Σχολής Βελλάς µε τίτλο «Εκατονταετηρίς Σχολής Βελλάς», που 
θα πραγµατοποιηθεί από τις 6 ως 9 Οκτωβρίου 2011 στην Ακαδηµία Βελλάς 
Ιωαννίνων. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου & ∆ηµοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 64162/759/23-09-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 68315/2538/27-09-2011 στον φάκελο 9/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι από τις 6 ως και 9 Οκτωβρίου 2011 
πραγµατοποιείται στην Ακαδηµία Βελλάς και στα Ιωάννινα ο εορτασµός των 100 ετών 
λειτουργίας της Σχολής Βελλάς µε τίτλο «Εκατονταετηρίς Σχολής Βελλάς» και παράλληλα 
στο πλαίσιο αυτό θα γίνει και Επιστηµονικό Συνέδριο. Στο συνέδριο θα συµµετάσχουν 
πλήθος προσωπικοτήτων, που είτε ως µαθητές είτε ως καθηγητές της Σχολής Βελλάς, 
έχουν µια άρρηκτη σχέση και σχέση ζωής µε το εν λόγω ίδρυµα. Στο πλαίσιο αυτό θα 
παρατεθεί δείπνο από τον Περιφερειάρχη προς τιµή των επίσηµων προσκεκληµένων και 
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των συµµετεχόντων στον εορτασµό (περίπου 70 άτοµα) το Σάββατο 8/10/2011. Η 
Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε µια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο της 
εθιµοτυπίας, συνεργασίας, προβολής της περιοχής µας και απόδοσης της οφειλόµενης 
τιµής για την µέγιστη προσφορά του Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της Ανώτατης 
Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας Βελλάς, κρίνει απαραίτητη τη συµµετοχή της σε τέτοιου είδους 
εκδηλώσεις µε ευρύτερο ενδιαφέρον. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης 2.500 €, 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 27/775/04-10-2011) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 2.500,00 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 επίσηµων προσκεκληµένων και 
των συµµετεχόντων στον εορτασµό των 100 ετών λειτουργίας της Σχολής Βελλάς µε τίτλο 
«Εκατονταετηρίς Σχολής Βελλάς», που θα πραγµατοποιηθεί από τις 6 ως 9 Οκτωβρίου 2011 
στην Ακαδηµία Βελλάς Ιωαννίνων. 

Η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε µια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο της 
εθιµοτυπίας, συνεργασίας, προβολής της περιοχής µας και απόδοσης της οφειλόµενης τιµής 
για την µέγιστη προσφορά του Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της Ανώτατης Εκκλησιαστικής 
Ακαδηµίας Βελλάς, κρίνει απαραίτητη τη συµµετοχή της σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις µε 
ευρύτερο ενδιαφέρον. 
 .....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 του αριθµ. Ι/05-09-2011 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνικών 
προσφορών) του πρόχειρου διαγωνισµού για ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της 
Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την 
Υλοποίηση ∆ράσεων και Παραδοτέων του έργου Med 2007-2013/Cyclo» . 

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 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 µε τίτλο 
CYCLO «Ποδηλατικές πόλεις – Τοπικές ευκαιρίες για αειφόρα µεταφορά και τουριστική 
ανάπτυξη», µε συνολικό προϋπολογισµό € 50.000,00 και πίστωση για το έτος 2011, € 
25.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 23/626/10-08-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη 
Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας για την «Παροχή 
Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Υλοποίηση ∆ράσεων και Παραδοτέων του έργου Med 
2007-2013/Cyclo», ο οποίος διενεργείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος MED και ειδικότερα του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. 
Πρέβεζας, µε τίτλο «CYCLO “Ποδηλατικές πόλεις – Τοπικές ευκαιρίες για αειφόρα 
µεταφορά και τουριστική ανάπτυξη”», µε συνολικό προϋπολογισµό € 50.000,00 µε ΦΠΑ 
και Β) συγκροτήθηκαν η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών του 
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ανωτέρω διαγωνισµού, καθώς και η Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής του 
έργου και ορίσθηκαν τα µέλη αυτών, υπάλληλοι της Π.Ε. Πρέβεζας, µε τους 
αναπληρωτές τους. 

8. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 67159/405/22-09-
2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 67744/2515/23-09-2011 στον φάκελο 9/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι κατά την διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού του 
θέµατος  (καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ήταν η 5/9/2011) κατατέθηκαν 
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης τρείς προσφορές. Η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης, την  5/9/2011 προέβη στο άνοιγµα των προσφορών για 
τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών και συνέταξε το Πρακτικό 
Ι, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή διαπίστωσε ότι µόνο δύο από τους τρεις 
διαγωνιζόµενους προσκόµισαν όλα τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά 
και οι τεχνικές τους προσφορές ήταν σύµφωνες µε τις προδιαγραφές και τους όρους της 
διακήρυξης. Συγκεκριµένα οι εταιρίες «Θ. Χατζηιωαννίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.» (RESULT) και 
«Σ.Μ.Ρ ΣΥΜΒΟΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» (SMR CONSULTANTS) βρέθηκαν ότι  πληρούσαν τις 
προϋποθέσεις πληρότητας δικαιολογητικών. Η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση 
και βαθµολόγηση των προσφορών των δύο παραπάνω εταιριών και κατέγραψε την 
βαθµολογία σε πίνακα όπως φαίνεται στο Πρακτικό Ι. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η 
επιτροπή προτείνει τη συνέχεια του διαγωνισµού µε το άνοιγµα των οικονοµικών 
προσφορών των δύο µόνο εταιριών  των οποίων οι προσφορές παρουσίαζαν 
πληρότητα δικαιολογητικών και βαθµολογήθηκαν και εισηγείται την έγκρισή του 
Πρακτικού Ι.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/776/04-10-2011) 

Εγκρίνει το αριθµ. Ι/05-09-2011 Πρακτικό (έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνικών 
προσφορών) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης του πρόχειρου διαγωνισµού 
µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά και µε 
σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφέρειας 
Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Υλοποίηση 
∆ράσεων και Παραδοτέων του έργου Med 2007-2013/Cyclo», προϋπολογισµού € 
25.000,00 µε ΦΠΑ, µε τις επισηµάνεις και παρατηρήσεις που αναγράφει η Επιτροπή, 
ήτοι: 

Σύµφωνα µε το ως άνω Πρακτικό, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης, µετά τη 
λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, παρέλαβε και αρίθµησε τις προσφορές 
των διαγωνιζοµένων που κατατέθηκαν εµπρόθεσµα, ήτοι των εταιρειών: 

1. «RESULT» Θ. Χατζηϊωαννίδης & ΣΙΑ Ε.Ε.  

2. «VOTE-ADDED VALUE» Consulting House A.Σ.Ε.Π.Υ και 

3. «Σ.Μ.Ρ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» (S.M.R. Consultants) 

Από τον έλεγχο των γενικών δικαιολογητικών συµµετοχής, προέκυψε ότι η προσφορά της 
εταιρίας «VOTE-ADDED VALUE» Consulting House A.Σ.Ε.Π.Υ δεν περιείχε εγγυητική 
επιστολή και ως εκ τούτου αποκλείεται από την υπόλοιπη διαδικασία σύµφωνα µε τους 
όρους της διακήρυξης, ενώ διαπιστώθηκε η ορθότητα και η πληρότητα των 
δικαιολογητικών των προσφορών των υπολοίπων εταιρειών «RESULT» Θ. 
Χατζηϊωαννίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. και «Σ.Μ.Ρ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» (S.M.R. Consultants), 
των οποίων ελέγχτηκαν και αξιολογήθηκαν οι τεχνικές προσφορές. Από τον έλεγχο αυτό, 
η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι δύο αυτές προσφορές καλύπτουν τις βασικές τεχνικές 
προδιαγραφές και τις αξιολογεί ως εξής: 

« Α1) Η RESULT παρουσιάζει µία στοιχειώδη ανάλυση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του 
έργου χωρίς να εµβαθύνει σε µία αναλυτική περιγραφή ανά Πακέτο Εργασίας. 
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Συγκεκριµένα, ο εν λόγω συµµετέχων δεν  προχωρά σε καµία αναλυτική περιγραφή και 
τεκµηρίωση των εργασιών που προτίθεται να αναλάβει.  
Α2) Επιπλέον µέσα από την τεχνική προσφορά της RESULT δεν προκύπτουν 
συγκεκριµένα εργαλεία, µέθοδοι και διαδικασίες που θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση 
των παραδοτέων του έργου. Επιπλέον, απουσιάζει η τεκµηρίωση του αναλυτικού 
χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του έργου. 
Β1) Το προτεινόµενο σχήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Έργου παρουσιάζεται µόνο 
στοιχειωδώς. 
Α1) Στην τεχνική της προσφορά, η S.M.R. Consultants παρουσιάζει µία αναλυτική 
πρόταση υλοποίησης των Πακέτων Εργασίας και προχωρά σε εις βάθος τεκµηριωµένη 
περιγραφή των εργασιών και των ενεργειών που προτίθεται να υλοποιήσει. Στην ανάλυση 
περιλαµβάνεται σαφής διασύνδεση του σχεδίου υλοποίησης µε την εγκεκριµένη αίτηση 
συµµετοχής (Application Form) του έργου πράγµα που υποδηλώνει την πλήρη κατανόηση 
των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του. Τονίζεται ότι υπερκαλύπτονται ποσοτικά όλες οι 
απαιτήσεις παραδοτέων του έργου. 
Α2) Ακόµα, στην προσφορά της η S.M.R. Consultants ενσωµατώνεται αναλυτικό και 
ρεαλιστικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ανά ενέργεια και πακέτο εργασίας. 
Παρουσιάζονται συγκεκριµένες µέθοδοι και διαδικασίες υλοποίησης οι οποίες και έχουν 
προσαρµοστεί στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του έργου µε τρόπο τεκµηριωµένο και σαφή. 
Περιλαµβάνεται, επιπλέον, ικανοποιητικό σχέδιο για τη δικτύωση, τη συνεργασία και την 
ανταλλαγή πληροφοριών. 
B1) Το προτεινόµενο σχήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Έργου της S.M.R. Consultants 
περιγράφεται ολοκληρωµένα µε έµφαση στον βαθµό απασχόλησης και την καταλληλότητα 
κάθε στελέχους στα Πακέτα Εργασίας του έργου.» 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης βαθµολογεί τις 
προσφορές οι οποίες έγιναν αποδεκτές, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:  

α/
α 

Τίτλος ΕΝΟΤΗΤΑΣ / ΥΠΟ-
ΕΝΟΤΗΤΑΣ της ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Συντελεστής 
Βαρύτητας (%) 

RESULT 
Θ. 

Χατζηιωαννίδ
ης & ΣΙΑ Ε.Ε. 

S.M.R. 
Consultants 

Σ.Μ.Ρ. 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙ

ΚΗ Ε.Π.Ε. 

ΣΤΑΘΜΙΣΜ
ΕΝΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 
RESULT 

Θ. 
Χατζηιωαννίδ
ης & ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ
Σ ΒΑΘΜΟΣ 
Σ.Μ.Ρ. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙ
ΚΗ Ε.Π.Ε. 

Α. Μεθοδολογία προσέγγισης 
& υλοποίησης του έργου 70     

Α.
1 

Κατανόηση και αξιολόγηση 
των στόχων και 
ιδιαιτεροτήτων του έργου – 
Ενσωµάτωση των 
ιδιαιτεροτήτων αυτών στην 
προσέγγιση του έργου. 
(Αναλυτική περιγραφή ανά 
Πακέτο Εργασίας / 
Κοστολόγηση. Οποιοδήποτε 
επιπλέον στοιχείο 
τεκµηρίωσης της πρότασης 
του υποψηφίου αναδόχου.) 

40% 100 110 40,00 44,00 

Α.
2 

Μεθοδολογία Προσέγγισης 
και Υλοποίησης του έργου 
(εργαλεία-µέθοδοι-
διαδικασίες, οργάνωση 
παραδοτέων, οργάνωση 
συνεργασιών και ανταλλαγής 
πληροφοριών) 

30% 100 105 30,00 31,50 

Β. 
Υποστήριξη και Εγγύηση 
Οργάνωση και ∆ιοίκηση 

του Έργου 
30     

B.
1 

∆οµή, οργάνωση και 
λειτουργία οµάδας έργου 30% 100 103 30,00 30,90 
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ΣΥΝΟΛΑ 100 106,40 

 

Εποµένως, µε βάση τα δικαιολογητικά και τους όρους της διακήρυξης, και σύµφωνα µε το 
ανωτέρω, αριθµ. Ι/05-09-2011 Πρακτικό (έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνικών 
προσφορών) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης του πρόχειρου διαγωνισµού 
µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά και µε 
σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφέρειας 
Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Υλοποίηση 
∆ράσεων και Παραδοτέων του έργου Med 2007-2013/Cyclo», γίνονται αποδεκτές στην 
περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού, στη φάση ανοίγµατος και αξιολόγησης των 
οικονοµικών προσφορών, οι προσφορές των εταιρειών «RESULT» Θ. Χατζηϊωαννίδης & 
ΣΙΑ Ε.Ε. και «Σ.Μ.Ρ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» (S.M.R. Consultants). 

� Το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, τονίζοντας 
ότι η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στα διάφορα διακρατικά Προγράµµατα της Ε.Ε., 
πρέπει να γίνεται µε γνώµονα την προσφορά του καθενός από αυτά, η πρακτική αξία των 
οποίων µέχρι σήµερα δεν έχει αποδειχθεί, ενώ επανέλαβε την τοποθέτησή του ότι  πρέπει 
να παρουσιάζεται κάθε φορά στο Περιφερειακό Συµβούλιο, απολογισµός των έργων και 
δράσεών τους, ώστε να αξιολογούνται τα αποτελέσµατα αυτών. 

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

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 της µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας του έργου 
της Π.Ε. Πρέβεζας, µε τίτλο «Βελτιώσεις, συντηρήσεις, ασφαλτοστρώσεις, σήµανση, 
διαγραµµίσεις – τοποθέτηση προστατευτικών στηθαίων 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 
«Βελτιώσεις, συντηρήσεις, ασφαλτοστρώσεις, σήµανση, διαγραµµίσεις – τοποθέτηση 
προστατευτικών στηθαίων 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. 66930/2963/22-09-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 67745/2516/23-09-2011 στον φάκελο 9/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης 
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του έργου του θέµατος και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την 
έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 27/777/04-10-2011) 

− Εγκρίνει τη µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο ««Βελτιώσεις, συντηρήσεις, 
ασφαλτοστρώσεις, σήµανση, διαγραµµίσεις – τοποθέτηση προστατευτικών στηθαίων 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. 
66930/2963/22-09-2011 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, 
  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 23-08-2011 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Αποκατάσταση ζηµιάς πρανούς τµήµατος της οδού Άσσου – Πολυστάφυλλου της 8ης 
επαρχιακής οδού Ν. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆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. 6/21/9-3-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζηµιάς πρανούς τµήµατος της οδού 
Άσσου – Πολυστάφυλλου της 8ης Επαρχιακής οδού Ν. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 
50.000,00 σε βάρος των πιστώσεων ΚΑΠ Π.Ε. Πρέβεζας. 

7. Την αριθµ. 10/193/19-04-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε το έργο του θέµατος να εκτελεσθεί µε µελέτη, διακήρυξη, 
δηµοπράτηση και επίβλεψη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας.  
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8. Την αριθµ. 15/357/09-06-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη και καταρτίσθηκε η διακήρυξη του 
διαγωνισµού του έργου του θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
54793/2426/08-08-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 67380/2994/23-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 38367/2546/27-09-
2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 23-08-
2011 Πρακτικό της Επιτροπής του ανοιχτού ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του 
παραπάνω έργου, σύµφωνα µε το οποίο έγιναν αποδεκτές όλες οι προσφορές, πλην του 
Ευάγγελου Γιαννουλάτου, που υπέβαλε ελλιπή δικαιολογητικά συµµετοχής (λάθος ποσό 
εγγυητικής επιστολής)  και αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης ο Απόστολος Στεφάνου 
Ε∆Ε, µε έκπτωση 65% στις τιµές τιµολογίου και προϋπολογισµού, δηλαδή ποσό 
προσφοράς € 17.500,00 µε ΦΠΑ, το οποίο η Υπηρεσία εκτιµά ότι είναι λογικό µε τις 
ισχύουσες τιµές και εισηγείται την έγκρισή του. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 27/778/04-10-2011) 

− Την έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 23-08-2011 δηµοπρασίας 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση 
ζηµιάς πρανούς τµήµατος της οδού Άσσου – Πολυστάφυλλου της 8ης επαρχιακής οδού 
Ν. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε ο Απόστολος Στεφάνου Ε∆Ε, µε 
έκπτωση 65,00% στις τιµές τιµολογίου και προϋπολογισµού και ποσό προσφοράς € 
17.500,00 µε ΦΠΑ και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον εργοληπτική Απόστολο Στεφάνου 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 (65,00%) είναι συµφέρουσα σε σχέση µε τις ισχύουσες τιµές, 
ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας.  

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 µετακίνησης του κτηνιάτρου Μάριου Τρουµπούκη, υπαλλήλου του Τµήµατος 
Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
για τη συµµετοχή του σε εκπαιδευτικό σεµινάριο σε Κρεοσκόπους Κτηνιάτρους, που 
διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, στην Αθήνα, από 20 
έως 21-10-2011 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 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 Κτηνιατρικής της Γενικής ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 7493/02-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  
61187/2213/02-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση µετακίνησης και της σχετικής δαπάνης, που αφορά την εκτός έδρας 
µετακίνηση του κτηνιάτρου Μάριου Τρουµπούκη, υπαλλήλου του Τµήµατος Κτηνιατρικής 
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη συµµετοχή 
του σε εκπαιδευτικό σεµινάριο σε Κρεοσκόπους Κτηνιάτρους, που διοργανώνει το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, στην Αθήνα, από 20 έως 21-10-2011. 

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

(απόφαση 27/779/04-10-2011) 
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Εγκρίνει την µετακίνηση του υπαλλήλου του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, Μάριου Τρουµπούκη, 
κτηνιάτρου, από την Ηγουµενίτσα στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του σε εκπαιδευτικό 
σεµινάριο σε Κρεοσκόπους Κτηνιάτρους, που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων, από 20 έως 21-10-2011, και τη σχετική δαπάνη ποσού περίπου € 
400,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησής του, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 
292, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας). 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 
τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-
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 

Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών µε 
ιδιωτικά µηχανήµατα, στη θέση «Γωνιά» της Τ.Κ. Λαδοχωρίου Ηγουµενίτσας, βάσει της αριθµ. 
52832/1565/01-08-2011 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθ. 
25/695/09-09-2011 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 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. 52832/1565/01-08-2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, περί 
έγκρισης µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. από τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, τα οποία θα εργασθούν για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών, λόγω πυρκαγιάς 
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που εκδηλώθηκε στη θέση «Γωνιά» της Τ.Κ. Λαδοχωρίου Ηγουµενίτσας την 30-07-2011, και 
δεδοµένου ότι η Π.Ε. Θεσπρωτίας δεν διαθέτει στο µηχανικό της εξοπλισµό το είδος των 
µηχανηµάτων (προωθητήρα γαιών – ερπυστριοφόρο βαρέως τύπου και κατάλληλο φορτηγό 
µεταφοράς µηχανηµάτων (πλατφόρµα) για τη µεταφορά τους) που ζητά η Πυροσβεστική 
Υπηρεσία.  

10. Την αριθµ. 25/695/09-09-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, στον ιδιοκτήτη και χειριστή του ΜΕ 
47350, Τζίµα Φώτιο, της εκτέλεσης εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στη θέση 
«Γωνιά» της Τ.Κ. Λαδοχωρίου Ηγουµενίτσας, σύµφωνα µε την αριθµ. 52832/1565/01-08-2011 
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και λόγω του κατεπείγοντος, λόγω πυρκαγιάς 
που εκδηλώθηκε στην περιοχή την 30-07-2011 και δεδοµένου ότι η Π.Ε. Θεσπρωτίας δεν διαθέτει 
στο µηχανικό της εξοπλισµό, το είδος των µηχανηµάτων που ζητά η Πυροσβεστική Υπηρεσία.   

11. Την εισήγηση του Προστασίας Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 66119/2185/19-09-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 67011/2506/22-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση των δαπάνης € 2.214,00 µε ΦΠΑ για την πληρωµή στον δικαιούχο 
Τζίµα Φώτιο, εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στη θέση «Γωνιά» της Τ.Κ. 
Λαδοχωρίου Ηγουµενίτσας, σύµφωνα µε τη συνηµµένη αναλυτική κατάσταση ωρών εργασίας. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/780/04-10-2011) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 2.214,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0814) για την πληρωµή στον δικαιούχο Τζίµα Φώτιο, εργασιών που 
εκτέλεσε µε το αριθµ. ΜΕ 47350 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου, (18 ώρες εργασίας x € 100,00 ανά ώρα 
εργασίας), για το διάστηµα από 30-07-2011 έως 31-07-2011, για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών 
στη θέση «Γωνιά» της Τ.Κ. Λαδοχωρίου Ηγουµενίτσας, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ήτοι λόγω 
πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή την 30-07-2011 και δεδοµένου ότι η Π.Ε. Θεσπρωτίας δεν 
διαθέτει στο µηχανικό της εξοπλισµό, το είδος των µηχανηµάτων που απαιτούνται, βάσει της αριθµ. 
52832/1565/01-08-2011 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθ. 25/695/09-
09-2011 απόφασης ανάθεσης εργασιών της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 
τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-
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 δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών µε 
ιδιωτικά µηχανήµατα, στο συνοικισµό Λάκκας του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, βάσει της αριθµ. 
56492/1806/16-08-2011 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθ. 
25/695/09-09-2011 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 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. 56492/1806/16-08-2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, περί 
έγκρισης µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. από τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, τα οποία θα εργασθούν για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών, λόγω πυρκαγιάς 
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που εκδηλώθηκε στο συνοικισµό Λάκκας του ∆ήµου Ηγουµενίτσας την 13-08-2011, και δεδοµένου 
ότι η Π.Ε. Θεσπρωτίας δεν διαθέτει στο µηχανικό της εξοπλισµό το είδος των µηχανηµάτων 
(προωθητήρα γαιών – ερπυστριοφόρο βαρέως τύπου και κατάλληλο φορτηγό µεταφοράς 
µηχανηµάτων (πλατφόρµα) για τη µεταφορά τους) που ζητά η Πυροσβεστική Υπηρεσία.  

10. Την αριθµ. 25/695/09-09-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση, µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, στον ιδιοκτήτη και 
χειριστή του ΜΕ 47350, Τζίµα Φώτιο, της εκτέλεσης εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών 
ζωνών στο συνοικισµό Λάκκας του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, σύµφωνα µε την αριθµ. 56492/1806/16-
08-2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και λόγω του κατεπείγοντος, λόγω 
πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή την 13-08-2011 και δεδοµένου ότι η Π.Ε. Θεσπρωτίας 
δεν διαθέτει στο µηχανικό της εξοπλισµό, το είδος των µηχανηµάτων που ζητά η Πυροσβεστική 
Υπηρεσία.   

11. Την εισήγηση του Προστασίας Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 66122/2186/19-09-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 67009/2505/22-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση των δαπάνης € 3.100,00 µε ΦΠΑ για την πληρωµή στον δικαιούχο 
Τζίµα Φώτιο, εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην Τ.Κ. Λάκκας της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, σύµφωνα µε τη συνηµµένη αναλυτική κατάσταση ωρών εργασίας. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/781/04-10-2011) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 3.813,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0814) για την πληρωµή στον δικαιούχο Τζίµα Φώτιο, εργασιών που 
εκτέλεσε µε το αριθµ. ΜΕ 47350 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου, (31 ώρες εργασίας x € 100,00 ανά ώρα 
εργασίας), για το διάστηµα από 13-08-2011 έως 17-08-2011, για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών 
στην Τ.Κ. Λάκκας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ήτοι λόγω πυρκαγιάς που 
εκδηλώθηκε στην περιοχή την 13-08-2011 και δεδοµένου ότι η Π.Ε. Θεσπρωτίας δεν διαθέτει στο 
µηχανικό της εξοπλισµό, το είδος των µηχανηµάτων που απαιτούνται, βάσει της αριθµ. 56492/1806/16-
08-2011 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθ. 25/695/09-09-2011 
απόφασης ανάθεσης εργασιών της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.  

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 
τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-
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 δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών µε 
ιδιωτικά µηχανήµατα, στην Τ.Κ. Λάκκας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, βάσει της αριθµ. 59581/1891/29-
08-2011 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθ. 25/695/09-09-2011 
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 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. 59581/1891/29-08-2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, περί 
έγκρισης µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. από τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, τα οποία θα εργασθούν για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών, λόγω πυρκαγιάς 
που εκδηλώθηκε στο συνοικισµό Λάκκας του ∆ήµου Ηγουµενίτσας την 24-08-2011, και δεδοµένου 
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ότι η Π.Ε. Θεσπρωτίας δεν διαθέτει στο µηχανικό της εξοπλισµό το είδος των µηχανηµάτων 
(προωθητήρα γαιών – ερπυστριοφόρο βαρέως τύπου και κατάλληλο φορτηγό µεταφοράς 
µηχανηµάτων (πλατφόρµα) για τη µεταφορά τους) που ζητά η Πυροσβεστική Υπηρεσία.  

10. Την αριθµ. 25/695/09-09-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση, µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, στον ιδιοκτήτη και 
χειριστή του ΜΕ 47350, Τζίµα Φώτιο, της εκτέλεσης εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών 
ζωνών στη Τ.Κ. Λάκκας Ηγουµενίτσας, σύµφωνα µε την αριθµ. 59581/1891/29-08-2011 απόφαση 
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και λόγω του κατεπείγοντος, λόγω πυρκαγιάς που 
εκδηλώθηκε στην περιοχή την 24-08-2011 και δεδοµένου ότι η Π.Ε. Θεσπρωτίας δεν διαθέτει στο 
µηχανικό της εξοπλισµό, το είδος των µηχανηµάτων που ζητά η Πυροσβεστική Υπηρεσία.   

11. Την εισήγηση του Προστασίας Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 66122/2184/19-09-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 67013/2507/22-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση των δαπάνης € 1.300,00 µε ΦΠΑ για την πληρωµή στον δικαιούχο 
Τζίµα Φώτιο, εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην Τ.Κ. Λάκκας της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, σύµφωνα µε τη συνηµµένη αναλυτική κατάσταση ωρών εργασίας. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/782/04-10-2011) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.599,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0814) για την πληρωµή στον δικαιούχο Τζίµα Φώτιο, εργασιών που 
εκτέλεσε µε το αριθµ. ΜΕ 47350 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου, (13 ώρες εργασίας x € 100,00 ανά ώρα 
εργασίας), για το διάστηµα από 24-08-2011 έως 26-08-2011, για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών 
στην Τ.Κ. Λάκκας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ήτοι λόγω πυρκαγιάς που 
εκδηλώθηκε στην περιοχή την 24-08-2011 και δεδοµένου ότι η Π.Ε. Θεσπρωτίας δεν διαθέτει στο 
µηχανικό της εξοπλισµό, το είδος των µηχανηµάτων που απαιτούνται, βάσει της αριθµ. 59581/1891/29-
08-2011 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθ. 25/695/09-09-2011 
απόφασης ανάθεσης εργασιών της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.  

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

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Τις εισηγήσεις του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν 
µε τα αριθµ. πρωτ. 67845/3564/26-09-2011 και 69486/3622/29-09-2011 έγγραφα, 
συνηµµένα, µε τα αριθµ. πρωτ. 68311/2537/27-09-2011 και 69550/2608/30-09-2011 
αντίστοιχα στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις οποίες εισηγείται την έγκριση 
λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, όπως αναφέρονται στις εισηγήσεις. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 27/783/04-10-2011) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), ήτοι:  
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1. ∆απάνη ποσού 2.931,70 € µε ΦΠΑ, για την προµήθεια 3.000 φακέλων αλληλογραφίας 
(διαστάσεων 11,4Χ22,9, 16,2Χ22,9, & 23,00Χ32,00) µε προπληρωµένο τέλος, για τις 
ανάγκες της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Θεσπρωτίας (φορέας 072 ΚΑΕ 
0823). 

2. ∆απάνη ποσού 400,00 € για την πληρωµή δύο (2) εργατών για πέντε ηµέρες, 
προκειµένου να γίνει µεταφορά γραφείων και φακέλων αρχείου της ∆/νσης Μεταφορών 
& Επικοινωνιών στο κτίριο του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Φορές 072 ΚΑΕ 
0871). 

3. ∆απάνη ποσού 1.500,00 € µε ΦΠΑ για την προµήθεια υλικών καθαριότητας και ειδών 
υγιεινής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας (φορέας 072 ΚΑΕ 1231). 

4. ∆απάνης ποσού 4.474,00 € µε ΦΠΑ, για την προµήθεια 5.000 φακέλων αλληλογραφίας 
(διαστάσεων 11,4Χ22,9, 16,2Χ22,9, & 23,00Χ32,00) µε προπληρωµένο τέλος, για τις 
ανάγκες αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας (φορέας 072 ΚΑΕ 0823). 

5. ∆απάνη 135,30 € µε ΦΠΑ, που αφορά την προµήθεια ενός επίπλου για βάση εκτυπωτή, 
για τις ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών υπηρεσιών (φορέας 072 ΚΑΕ 1711). 

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 διοργάνωσης από την Π.Ε. Θεσπρωτίας, πολιτιστικής εκδήλωσης και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικ/κου – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θρσπρωτίας,, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
68525/3587/27-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 68807/2549/28-09-2011 στον 
φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 
1.700,00 € που αφορά την αµοιβή ορχήστρας, στη Γιορτή µοσχαριού 2011 που 
διοργανώνει η Περιφέρεια Ηπείρου Π.Ε. Θεσπρωτίας στις 2 Οκτωβρίου 2011 στον 
Τσαµαντά ∆. Φιλιατών Θεσπρωτίας, µε την επιµέλεια του Εκπολιτιστικού Συλλόγου 
Τσαµαντά, στα πλαίσια ενίσχυσης της πολιτιστικής ανάπτυξης και προβολής της 
περιοχής. Συνηµµένα υποβάλλεται το αριθµ. πρωτ. 1013/27-09.2011 σχετικό έγγραφο του 
Τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στο οποίο αναφέρεται ότι η 
εκδήλωση έχει σκοπό να στηρίξει τους λιγοστούς εναποµείναντες κτηνοτρόφους της 
περιοχής Μουργκάνας και συγχρόνως να αναδείξει την ακριτική περιοχή και να προβληθεί 
η πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά της. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος 
Κωτσαντής, εξέφρασε την επιφύλαξή του για τη συµµετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στη 
διοργάνωση της Γιορτής, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια Ηπείρου, στα πλαίσια ενίσχυσης της 
πολιτιστικής ανάπτυξης, πρέπει να στοχεύει στη στήριξη και τη δηµιουργία πολιτιστικών 
δράσεων και υποδοµών που να βοηθούν την ανάπτυξη κάθε περιοχής και να 
δηµιουργούν υποδοµές για τη στήριξη θεατρικών και χορευτικών οµάδων, νεανικών 
καλλιτεχνικών σχηµάτων, δράσεων δηλ. που αποσκοπούν στην πολιτιστική ανέλιξη της 
κάθε περιοχής, στη δηµιουργική απασχόληση των νέων στον ελεύθερο χρόνο τους και στη 
δραστηριοποίηση των κατοίκων. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση  27/784/04-10-2011) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη διοργάνωση της Γιορτής µοσχαριού 
2011, στις 2 Οκτωβρίου 2011 στον Τσαµαντά ∆. Φιλιατών Θεσπρωτίας, µε την 
επιµέλεια του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τσαµαντά, στα πλαίσια ενίσχυσης της 
πολιτιστικής ανάπτυξης και προβολής της περιοχής και µε σκοπό να στηρίξει τους 
λιγοστούς εναποµείναντες κτηνοτρόφους της περιοχής Μουργκάνας και συγχρόνως να 
αναδείξει την ακριτική περιοχή και να προβληθεί η πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά της.  

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.700,00 σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) φορέας 
071 ΚΑΕ 9779010 για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
στη διοργάνωση της εκδηλώσεως, και περιλαµβάνουν την αµοιβή 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, 
  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 

Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια 
2.300 λίτρων συµπυκνωµένου δολώµατος µε δραστική ουσία spinosad (0,024 β/ο) στα 
πλαίσια του Προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 
2011 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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. 20/545/19-07-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία κατακυρώθηκαν τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια εντοµοκτόνων – ελκυστικών ουσιών ∆ακοκτονίας στα 
πλαίσια του Προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2011 
στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σύµφωνα µε τα Νο1/14-07-2011 και Νο2/15-07-2011 Πρακτικά 
της Επιτροπής του διαγωνισµού, για τα δύο Σκευάσµατα που ζητούσε η διακήρυξη, ήτοι 
το Σκεύασµα µε δραστική ουσία dimethoate και το Σκεύασµα δρώντος συστατικού alpha-
cypermethrin, ενώ για το τρίτο σκεύασµα που ζητούσε η διακήρυξη, µε δραστική ουσία 
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spinosad (0.024% β/ο) για το οποίο δεν κατατέθηκε καµία προσφορά, ο διαγωνισµός 
µαταιώθηκε, επειδή κατέστη άγονος. 

7. Την αριθµ. 25/698/09-09-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε: α) η διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την προµήθεια 2.300 λίτρων συµπυκνωµένου δολώµατος µε δραστική ουσία spinosad 
(0,024 β/ο), στα πλαίσια του προγράµµατος Συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της 
ελιάς έτους 2011 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, προϋπολογισµού € 16.373,70 µε ΦΠΑ, σε βάρος 
των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας), Φορέας 295 δακοκτονίας ΚΑΕ 1643 και β) οι όροι της αριθµ. 6/2011 
διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισµού µε τα Παραρτήµατά της, όπως αυτή συντάχθηκε 
από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
µε αρ. πρωτ. 68780/3596/28-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 68891/2558/28-
09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το αριθµ. 1/26-09-2011 
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, παρέλαβε µια προσφορά, της ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., 
και προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών και εξέτασε την 
πληρότητα αυτών. Στην συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του 
φακέλου της τεχνικής προσφοράς και αφού διαπίστωσε ότι και οι δύο φάκελοι των 
δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς πληρούν τους όρους της διακήρυξης 
προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς, η οποία έχει ως εξής: 
Συµπυκνωµένο δόλωµα µε δραστική ουσία spinosad (0,024% β/ο) 6,30 €/lt +0,819ΦΠΑ 
13%= 7,119 €/lt X 2.300 lt=16.373,70 €. Η επιτροπή µετά τον έλεγχο των οικονοµικών 
προσφορών και εκτιµώντας ότι το ποσό της προσφοράς είναι σύµφωνα µε το αριθ. πρωτ. 
95091/31.03.2011 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, σύµφωνα 
µε το οποίο η δαπάνη για την προµήθεια σκευασµάτων spinosad δεν µπορεί να είναι 
µεγαλύτερη από 7,119€/λίτρο συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), εισηγείται ως ανάδοχο της 
προµήθειας την εταιρεία ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. µε το ανωτέρω ποσό. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 27/785/04-10-2011) 

− Εγκρίνει το αριθµ. 1/26-09-2011 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 2.300 λίτρων συµπυκνωµένου δολώµατος µε 
δραστική ουσία spinosad (0,024 β/ο) στα πλαίσια του Προγράµµατος συλλογικής 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2011 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σύµφωνα µε το 
οποίο, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, αφού διαπίστωσε ότι οι φάκελοι των δικαιολογητικών 
και της τεχνικής προσφοράς της µοναδικής εταιρείας που κατέθεσε προσφορά, της 
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., πληρούν τους όρους της διακήρυξης, προέβη στον έλεγχο της 
οικονοµικής της προσφοράς και εκτιµώντας ότι το ποσό της προσφοράς είναι σύµφωνα µε 
το αριθ. πρωτ. 95091/31.03.2011 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων, εισηγείται ως ανάδοχο της προµήθειας την ως άνω εταιρεία, µε τιµή 
προσφοράς 16.373,70 € µε ΦΠΑ (6,30 €/lt +0,819 ΦΠΑ 13% = 7,119 €/lt X 2.300 lt 
=16.373,70 €) 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
2.300 λίτρων συµπυκνωµένου δολώµατος µε δραστική ουσία spinosad (0,024 β/ο) στα 
πλαίσια του Προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2011 
στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σύµφωνα µε το ανωτέρω αριθµ. 1/26-09-2011 Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού, στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΛΑΝΚΟ 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.», τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά της οποίας πληρούν τους 
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όρους της διακήρυξης, η δε οικονοµική της προσφορά, συνολικού ποσού € 16.373,70 µε 
ΦΠΑ, είναι µέσα στα όρια που τίθενται µε την αριθµ. πρωτ. 95091/31-03-2011 απόφαση 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων (Προµήθεια εντοµοκτόνων – ελκυστικών 
ουσιών δακοκτονίας για το πρόγραµµα 2011), ενώ επιπλέον ο διαγωνισµός για το 
συγκεκριµένο σκεύασµα spinosad επαναλήφθηκε, επειδή ο προηγούµενος κατέστη 
άγονος, δεδοµένου ότι δεν είχε κατατεθεί καµία προσφορά (αριθµ. 20/545/19-07-2011 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής) και επείγει η προµήθεια του σκευάσµατος για την 
ολοκλήρωση του προγράµµατος  καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2011. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία, για την προµήθεια 
2.300 λίτρων συµπυκνωµένου δολώµατος µε δραστική ουσία spinosad (0,024 β/ο) στα 
πλαίσια του Προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2011 
στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού ποσού € 16.373,70 µε ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας), Φορέας 295 δακοκτονίας ΚΑΕ 1643.   

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 
Ματαίωση του πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια: 1) πετρελαίου θέρµανσης, 
2) υγρών καυσίµων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆, ο οποίος κατέστη άγονος, βάσει των 
αριθµ. 1/20-09-2011 και 2/21/09-2011 Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιενέργειάς του και 
έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προµήθεια καυσίµων θέρµανσης, κίνησης και 
λιπαντικών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆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 Εγκύκλιο 6 
(αριθµ. πρωτ. 2067/14-01-2011) του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από 1-1-2011». 

6. Την αριθµ. 292/08-12-2010 απόφαση της Νοµαρχιακής Επιτροπής Ανάπτυξης & 
Ποιότητας Ζωής Θεσπρωτίας µε την οποία µαταιώθηκαν τα αποτελέσµατα του από 30-
11-2010 ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και 
λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ν.Α. Θεσπρωτίας, των Ν.Π.∆.∆. και των 
κέντρων Υγείας του Νοµού, επειδή η µοναδική προσφορά που κατατέθηκε δεν πληρούσε 
τους όρους της διακήρυξης. Επιπλέον εγκρίθηκε η διεξαγωγή επαναληπτικού 
διαγωνισµού την 10-02-2011 και η αριθµ. 7/2010 διακήρυξη αυτού. 
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7. Την αριθµ. 4/73/22-02-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία µαταιώθηκαν τα αποτελέσµατα του από 10-02-2011 
επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και 
λιπαντικών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, επειδή κατέστη άγονος. Επιπλέον εγκρίθηκε η 
διεξαγωγή νέου ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, την 05-04-2011 (µε επαναληπτική 
ηµεροµηνία την 07-04-011) και η διακήρυξη αυτού. 

8. Την αριθµ. 10/219/19-04-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία µαταιώθηκαν τα αποτελέσµατα του από 05-04-2011 (µε 
επανάληψη την 07-04-011) επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια 
υγρών καυσίµων κίνησης και λιπαντικών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, επειδή κατέστη άγονος  
και ανατέθηκε στην εταιρεία µε την επωνυµία ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. η 
προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, µέχρι την ανάδειξη νέου 
µειοδότη – προµηθευτή στον επαναληπτικό διαγωνισµό που θα διενεργηθεί και την 
υπογραφή των σχετικών συµβάσεων. 

9. Την αριθµ. 13/306/19-05-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε α) η διενέργεια επαναληπτικού ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού, µε τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και µε σύντµηση της 
προθεσµίας σε δεκαπέντε ηµέρες, βάσει του άρθρου 10 του Π.∆.118/2007, λόγω του 
επείγοντος, ήτοι µε ηµεροµηνία διεξαγωγής την 15-06-2011 (µε επαναληπτική 
ηµεροµηνία την 16-06-2011) για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και λιπαντικών 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆, και β) η διακήρυξη αυτού. 

10. Την αριθµ. 17/411/30-06-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία µαταιώθηκαν τα αποτελέσµατα του από 15-06-2011 (µε 
επανάληψη την 16-06-2011) ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καυσίµων 
κίνησης και λιπαντικών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, επειδή κατέστη άγονος, σύµφωνα µε τα 
αριθµ. 1/15-06-2011 και 2/16-06-2011 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του 
∆ιαγωνισµού, δεδοµένου ότι δεν προσήλθαν υποψήφιοι προµηθευτές για κατάθεση 
προσφοράς. 

11. Την αριθµ. 24/661/01-09-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε Α) η διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για 
την προµήθεια 1) πετρελαίου θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων κίνησης και 3) λιπαντικών 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆, από 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης έως την 31-12-2011, ενδεικτικού συνολικού 
προϋπολογισµού € 67.420,00 µε ΦΠΑ και Β) οι όροι της αριθµ. 5/2011 διακήρυξης του 
ανωτέρω διαγωνισµού µε τα Παραρτήµατά της, όπως αυτή συντάχθηκε από το αρµόδιο 
Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, µε ηµεροµηνία διεξαγωγής την 20-09-2011 (µε επαναληπτική ηµεροµηνία 
την 21-09-2011). 

12. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 67987/3569/26-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
68302/2534/27-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένα τα αριθµ. 
1/20-09-2011 και 2/21-09-2011 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε τα οποία, η Επιτροπή εισηγείται τη 
µαταίωση του διαγωνισµού, επειδή δεν προσήλθαν υποψήφιοι προµηθευτές.  

Επιπλέον η Υπηρεσία εισηγείται την υπογραφή σύµβασης µε την διαδικασία της απ’ 
ευθείας ανάθεσης, µε την εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΙ O.E. µε ΑΦΜ: 
082970873 ∆ΟΥ: Ηγουµενίτσας και ταχ. ∆/νση: 1ο χλµ. Παράδροµος Εγνατίας-Ηγ/τσα, 
που αφορά την  προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης, υγρών καυσίµων κίνησης και 
λιπαντικών της Π.Ε. Θεσπρωτίας από υπογραφής της σχετικής σύµβασης µέχρι 
31/12/2011, ποσού µέχρι 67.420.00 € µε ΦΠΑ (προϋπολογισµός διαγωνισµού αριθµ. 
διακήρυξης 5/2011) και δεδοµένου ότι σε πέντε (5) συνεχόµενους διαγωνισµούς δεν 
προέκυψε ανάδοχος. 



Α∆Α: 45ΟΠ7Λ9-Σ1Κ 

 
- 59 - 

13. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Μιχαήλ Κασσής, τόνισαν ότι είναι πλέον η πέµπτη µαταίωση διαγωνισµού για την 
προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας που αφορά 
τη χρήση του έτους 2011, επειδή όµως η ανάθεση της προµήθειας αφορά και το 
πετρέλαιο θέρµανσης και εν όψει της χειµερινής περιόδου, συµφωνούν µε αυτή, µε την 
παρατήρηση όµως ότι άµεσα και έγκαιρα πρέπει να γίνει ο προγραµµατισµός έναρξης 
των διαδικασιών για την προµήθεια καυσίµων για το έτος 2012, ώστε να µην 
επαναληφθούν τα ίδια φαινόµενα. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 27/786/04-10-2011) 

− Ματαιώνει τον από 20-09-2011 (µε επανάληψη την 21-09-2011) πρόχειρο µειοδοτικό 
διαγωνισµό για την προµήθεια 1) πετρελαίου θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων κίνησης 
και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆ ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισµού € 67.420,00 µε ΦΠΑ, 
επειδή κατέστη άγονος, σύµφωνα µε τα αριθµ. 1/20-09-2011 και 2/21-09-2011 Πρακτικά 
της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού, δεδοµένου ότι δεν προσήλθαν υποψήφιοι 
προµηθευτές για κατάθεση προσφοράς. 

− Εγκρίνει την ανάθεση στην εταιρεία µε την επωνυµία ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΙ 
Ο.Ε. µε ΑΦΜ 082970873 ∆ΟΥ Ηγουµενίτσας (1ο χιλ. παράδροµος Εγνατίας 
Ηγουµενίτσα), της προµήθειας πετρελαίου θέρµανσης, υγρών καυσίµων κίνησης και 
λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των οχηµάτων και µηχανηµάτων της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ποσού µέχρι 67.420.00 € µε ΦΠΑ, από 
υπογραφής της σχετικής σύµβασης µέχρι 31/12/2011, δεδοµένου ότι σε πέντε (5) 
συνεχόµενους διαγωνισµούς δεν προέκυψε ανάδοχος προµηθευτής (αριθµ. 
διακηρύξεων 5/2010, 7/2010, 1/2011, 4/2011 & 5/2011) µε τιµή χρέωσης που θα 
υπολογίζεται στην λιανική τιµή του πρατηρίου του προµηθευτή κατά την ηµέρα πώλησης 
του καυσίµου και λιπαντικών. 

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

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 
τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-
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 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 16-09-2011 επαναληπτικής δηµοπρασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Προστασία πρανών και 
καθαρισµός κοίτης χειµάρρου Μπούση», προϋπολογισµού € 150.000,00 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 «Προστασία πρανών και καθαρισµός κοίτης χειµάρρου 
Μπούση», προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ.  

7. Την αριθµ. 20/519/19-07-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, 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 αριθµ. 25/689/09-09-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία ορίσθηκε η 16η Σεπτεµβρίου 2011, ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Άρτας, επειδή η διενεργηθείσα την 30-08-2011 δηµοπρασία απέβη άγονος, 
δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς, σύµφωνα µε το 
από 30-08-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. 
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9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
3363/23-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 68322/2542/27-09-2011 στον φάκελο 9/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 22-09-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που διενεργήθηκε την 16-09-2011 και 
εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του 
έργου του θέµατος, στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΦΗΚΑΣ Ε∆Ε που είναι ο 
απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση τρία επί τοις εκατό (3,00%) και προσφερόµενο ποσό 
χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 106.269,42 €, µε απρόβλεπτα 122.209,83 € και 
συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 145.500,00 € δεδοµένου ότι κατά του κύρους της 
δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση. Επιπλέον η Υπηρεσία σηµειώνει ότι εισηγείται την 
ανάθεση του υπόψη έργου στην παραπάνω εργοληπτική επιχείρηση, γιατί οι εργασίες που 
περιλαµβάνονται έχουν αντιπληµµυρικό χαρακτήρα και πρέπει να εκτελεστούν το ταχύτερο 
δυνατό όσο οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν και προ του φθινοπώρου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/787/04-10-2011) 

− Την έγκριση του από 22-09-2011 Πρακτικού της Επιτροπής της επαναληπτικής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 16-09-2011, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε 
τίτλο «Προστασία πρανών και καθαρισµός κοίτης χειµάρρου Μπούση», προϋπολογισµού 
δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) € 125.989,52 και συνολικής 
δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ € 150.000,00 κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΣΦΗΚΑΣ Ε∆Ε, που προσέφερε έκπτωση τρία επί τοις εκατό (3,00%) και προσφερόµενο ποσό 
χωρίς απρόβλεπτα, και ΦΠΑ 106.269,42 €, µε απρόβλεπτα 122.209,83 € και συνολική δαπάνη µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 145.500,00 € και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΦΗΚΑΣ Ε∆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, δεδοµένου ότι το έργο δηµοπρατήθηκε 
δεύτερη φορά µετά τον πρώτο διαγωνισµό που απέβη άγονος και οι εργασίες που 
περιλαµβάνονται στη µελέτη έχουν αντιπληµµυρικό χαρακτήρα και πρέπει να εκτελεστούν το 
ταχύτερο δυνατό όσο οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν και προ του φθινοπώρου, ενώ καµία 
ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως 
άνω, από 22-09-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική, αριθµ. 
25/689/09-09-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατό η 
Περιφέρεια Ηπείρου να είναι «έρµαιο» των εργολάβων, οι οποίοι συνεννοούνται πριν τις 
δηµοπρασίες και όταν δεν τα «βρίσκουν» δεν µετέχουν σε αυτές και εισηγήθηκε να οργανώσει η 
Περιφέρεια τις Τεχνικές της Υπηρεσίες και να τις στελεχώσει µε ειδικευµένο προσωπικό και τα 
κατάλληλα µηχανήµατα, ώστε να είναι σε θέση όχι µόνο να εκπονεί τις µελέτες αλλά και εκτελεί τα 
έργα αρµοδιότητάς της και να τα επιβλέπει. 

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 
τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-
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 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 19-09-2011 επαναληπτικής δηµοπρασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Εργασίες συντήρησης ορεινού 
επαρχιακού δικτύου», προϋπολογισµού € 150.000,00 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 «Εργασίες συντήρησης ορεινού επαρχιακού δικτύου», 
προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 22/595/04-08-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, 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 αριθµ. 25/688/09-09-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία ορίσθηκε η 19η Σεπτεµβρίου 2011, ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Άρτας, επειδή η διενεργηθείσα την 30-08-2011 δηµοπρασία απέβη άγονος, 
δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς, σύµφωνα µε το 
από 30-08-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. 
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9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
3439/27-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 68809/2550/28-09-2011 στον φάκελο 9/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 26-09-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που διενεργήθηκε την 19-09-2011 και 
εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του 
έργου του θέµατος, στην Εργοληπτική Επιχείρηση ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ Ε∆Ε που είναι ο 
απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση τρία επί τοις εκατό (3,00%) και προσφερόµενο ποσό 
χωρίς απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 89.847,67 € µε απρόβλεπτα 103.324,82 
€ και συνολική δαπάνη µε απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 145.922,17 € δεδοµένου ότι 
κατά του κύρους της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση. Επιπλέον η Υπηρεσία σηµειώνει ότι 
εισηγείται την ανάθεση του υπόψη έργου στην παραπάνω εργοληπτική επιχείρηση, προκειµένου 
να καταστεί δυνατή η εκτέλεση των εργασιών υποδοµής (τσιµεντοστρώσεις φθαρµένων 
οδοστρωµάτων) προ του χειµώνα και αν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν και η ολοκλήρωση 
των ασφαλτικών ταπιτιδίων στο ορεινό δίκτυο του Νοµού. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/788/04-10-2011) 

− Την έγκριση του από 26-09-2011 Πρακτικού της Επιτροπής της επαναληπτικής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 19-09-2011, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε 
τίτλο «Εργασίες συντήρησης ορεινού επαρχιακού δικτύου» προϋπολογισµού δηµοπράτησης 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) € 120.020,43 και συνολικής δαπάνης µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ € 150.000,00 κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 
Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ 
Ε∆Ε, που προσέφερε έκπτωση τρία επί τοις εκατό (3,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς 
απρόβλεπτα, και ΦΠΑ 89.847,67 € µε απρόβλεπτα 103.324,82 € και συνολική δαπάνη µε 
απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 145.922,17 € και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ Ε∆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, δεδοµένου ότι το έργο 
δηµοπρατήθηκε δεύτερη φορά µετά τον πρώτο διαγωνισµό που απέβη άγονος και προκειµένου 
να καταστεί δυνατή η εκτέλεση των εργασιών υποδοµής (τσιµεντοστρώσεις φθαρµένων 
οδοστρωµάτων) προ του χειµώνα και – αν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν – και η 
ολοκλήρωση των ασφαλτικών ταπιτιδίων στο ορεινό δίκτυο του Νοµού, ενώ καµία ένσταση δεν 
υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, από 26-09-
2011 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική, αριθµ. 
25/688/09-09-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατό η 
Περιφέρεια Ηπείρου να είναι «έρµαιο» των εργολάβων, οι οποίοι συνεννοούνται πριν τις 
δηµοπρασίες και όταν δεν τα «βρίσκουν» δεν µετέχουν σε αυτές και εισηγήθηκε να οργανώσει η 
Περιφέρεια τις Τεχνικές της Υπηρεσίες και να τις στελεχώσει µε ειδικευµένο προσωπικό και τα 
κατάλληλα µηχανήµατα, ώστε να είναι σε θέση όχι µόνο να εκπονεί τις µελέτες αλλά και εκτελεί τα 
έργα αρµοδιότητάς της και να τα επιβλέπει. 

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 28ο 

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση 
βελτίωσης ασφαλτόστρωσης οδού από επαρχιακή οδό Άρτας – Κορωνησίας προς 
Γαβριά (Β΄φάση)», αναδόχου εταιρείας «Ηρακλής Τσόγκας και Σία 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. 3317/20-09-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 67001/2503/22-09-2011 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, µε αρχικό προϋπολογισµό 550.000,00€. Ο 
παρών 2ος ΑΠΕ, συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του  Ν.3669/08 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 408.491,86 € µε το ΦΠΑ του 2ου ΑΠΕ παρουσιάζει υπέρβαση 
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κατά 8.766,89 € σε σχέση µε τον 1ο 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 11ο) πρακτικό, το 
οποίο επισυνάπτεται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/789/04-10-2011) 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Συνέχιση βελτίωσης ασφαλτόστρωσης οδού από επαρχιακή οδό Άρτας – Κορωνησίας 
προς Γαβριά (Β΄φάση)», αναδόχου εταιρείας «Ηρακλής Τσόγκας και Σία 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 11ο) Πρακτικό του. 

Ο 2ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης € 408.491,86 µε ΦΠΑ, µε υπέρβαση κατά 8.766,89 € 
σε σχέση µε τον 1ο ΑΠΕ, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της απολογιστικής 
δαπάνης της 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,  
 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 29ο 

Έγκριση του 3ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 
ασφαλτόστρωσης δρόµου Αθαµάνιο - Θεοδώριανα», αναδόχου Λάµπρου Γεωργούλα 
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. 3318/20-09-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 67005/2504/22-09-2011 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, µε συνολικό προϋπολογισµό  600.000,00  
Ευρώ  µε Φ.Π.Α. Ο παρών 3ος ΑΠΕ, συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
57 του  Ν.3669/08 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 430.144,01 € µε το ΦΠΑ του 3ου ΑΠΕ 
παρουσιάζει υπέρβαση κατά 26.227,67 € σε σχέση µε τον 2ο ΑΠΕ, που οφείλεται 
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αποκλειστικά στην αύξηση της απολογιστικής δαπάνης της ασφάλτου. Με τον παρόντα 3ο 
ΑΠΕ ολοκληρώνεται το αντικείµενο των εργασιών του έργου. Η Υπηρεσία εισηγείται τη 
έγκριση 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 10ο) πρακτικό, το οποίο επισυνάπτεται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/790/04-10-2011) 

Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Βελτίωση ασφαλτόστρωσης δρόµου Αθαµάνιο - Θεοδώριανα», αναδόχου Λάµπρου 
Γεωργούλα 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 Π.Ε. Άρτας, µε το αριθµ. 4ο/12.09.2011 
(θέµα 10ο) Πρακτικό του. 

Ο 3ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης € 430.144,01 µε ΦΠΑ, µε υπέρβαση κατά 26.227,67 € 
σε σχέση µε τον 2ο ΑΠΕ, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της απολογιστικής 
δαπάνης της 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,  
 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 30ο 

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 
Υποδοµών Υγειονοµικού Σταθµού Λεπιανών», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης 
Κ/Ξ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ. 
 
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. 3365/23-09-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 68370/2547/27-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του έργου 
1983ΣΕ09100000 της ΣΑΕ 091 του Π∆Ε µε προϋπολογισµό 375.000,00 € µε τον ΦΠΑ. 
Ο παρών 2ος ΑΠΕ, συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του  Ν.3669/08 
για να τακτοποιήσει τις ποσότητες του 1ου ΑΠΕ, βάσει των επιµετρήσεων των 
εκτελεσµένων και των προµετρήσεων των υπολειπόµενων εργασιών, µε χρήση των επί 
έλασσον δαπανών για τις οµάδες εργασιών που δεν υπερβαίνουν το ποσοτικό όριο του 
20% της συµβατικής δαπάνης και το 10% της σύµβασης. Η προτεινόµενη δαπάνη των 
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371.640,76 € µε το ΦΠΑ του 2ου ΑΠΕ, παρουσιάζει υπέρβαση κατά 7.890,76 € σε σχέση 
µε τον 1ο ΑΠΕ, που οφείλεται στην αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 23% για µέρος των 
εργασιών και καλύπτεται από την εγκεκριµένη πίστωση του έργου ποσού 375.000,00 €.. 
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 9ο) πρακτικό, το οποίο επισυνάπτεται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 27/791/04-10-2011) 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Βελτίωση Υποδοµών Υγειονοµικού Σταθµού Λεπιανών», αναδόχου εργοληπτικής 
επιχείρησης Κ/Ξ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ, 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 9ο) Πρακτικό του. 

Ο 2ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης € 371.640,76 µε ΦΠΑ, µε υπέρβαση κατά 7.890,76 € 
σε σχέση µε τον 1ο ΑΠΕ, που οφείλεται στην αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 23% για µέρος των 
εργασιών.  
.....................................................................................................................................................  

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 31ο 

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση δρόµου Σκουληκαριά – Βελεντζικό», αναδόχου Ευάγγελου 
Τσουµάνη, Ε∆Ε. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3366/23-09-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 68317/2539/27-09-2011 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, µε αρχικό προϋπολογισµό € 200.000,00 µε 
ΦΠΑ. 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 των 
σχεδίων και της µορφής του έργου. Η προτεινόµενη δαπάνη των 135.560,26 € µε το 
ΦΠΑ του 1ου ΑΠΕ παρουσιάζει υπέρβαση κατά 7.869,08 € σε σχέση µε τη συµβατική 
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δαπάνη, οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της απολογιστικής δαπάνης της 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 22ο) πρακτικό, το οποίο επισυνάπτεται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/792/04-10-2011) 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόµου Σκουληκαριά – Βελεντζικό», αναδόχου Ευάγγελου 
Τσουµάνη, 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 22ο) 
Πρακτικό του. 

Ο 1ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης € 135.560,26 µε ΦΠΑ, µε υπέρβαση κατά € 7.869,08 
σε σχέση µε τη συµβατική δαπάνη, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της 
απολογιστικής δαπάνης της 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,  
 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 32ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µε 
αναθεώρηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή γέφυρας Λεπιανών», αναδόχου 
εταιρείας «ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 2737/28-09-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 69088/2585/29-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι ο ανάδοχος του έργου του θέµατος, µε την από 08-08-2011 
αίτηση του, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 30.09.2012, για 
την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέµατος, του Προγράµµατος ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου µε ΚΑ 2008ΕΠ3000011, αίτηµα στο οποίο η Υπηρεσία συνηγορεί. Η Υπηρεσία 
σηµειώνει ότι σύµβαση υπογράφηκε την 26.08.2009 και η συµβατική προθεσµία έληξε την 
30.11.2009. Με τις αριθµ. 303/2009 και 242/2010 αποφάσεις 2ης ΝΕ Άρτας δόθηκε 
παράταση µέχρι 31.08.2010 και 30.09.2011 αντίστοιχα . Το έργο χρηµατοδοτείται από 
πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 2008ΕΠ03000011 µε πίστωση 
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300.000,00 € σύµφωνα µε την Αριθ. Πρωτ. 6518/09.07.2008 απόφαση του ΓΓ Περιφέρειας 
Ηπείρου και µε συµπληρωµατική πίστωση 170.000,00 € σύµφωνα µε την Αριθ. Πρωτ. 
4920/04.06.2009 απόφαση του ΓΓ Περιφέρειας Ηπείρου. Ο αρχικός προϋπολογισµός του 
έργου (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και απολογιστικά) ήταν 379.226,48 € και 
µε ΦΠΑ 470.000,00 €, ενώ το ποσό της σύµβασης ήταν 296.332,15 € µε αναθεώρηση και 
ΦΠΑ. Μέχρι σήµερα έχει εκτελεστεί το 50% των εργασιών που αφορά την κατασκευή των 
πτερυγοτοίχων ανάντη και κατάντη της προς ανακατασκευή γέφυρας.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 27/793/04-10-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Κατασκευή γέφυρας Λεπιανών», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», 
µέχρι την 30-09-2012, 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,  
 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 33ο 

Έγκριση της µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας του έργου 
της Π.Ε. Πρέβεζας, µε τίτλο «Τοποθέτηση προστατευτικών στηθαίων στην ε.ο. υπ’ αρ. 
21 στο Ηλιοβούνιο», προϋπολογισµού € 35.000,00 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 
«Τοποθέτηση προστατευτικών στηθαίων στην ε.ο. υπ’ αρ. 21 στο Ηλιοβούνιο» 
προϋπολογισµού € 35.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 68500/3026/27-09-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 69081/2584/29-09-2011 στον φάκελο 9/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης 
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του έργου του θέµατος και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την 
έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 27/794/04-10-2011) 

− Εγκρίνει τη µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Τοποθέτηση προστατευτικών 
στηθαίων στην ε.ο. υπ’ αρ. 21 στο Ηλιοβούνιο», προϋπολογισµού € 35.000,00 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. 
68500/3026/27-09-2011 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, 
  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 
τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-
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 Β’ τροποποίησης της κατανοµής της πίστωσης του γενικού κονδυλίου «Συντήρηση 
∆ιοικητηρίων και Λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου», του Προγράµµατος Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων 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 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.) Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2011, µε 
την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Συντήρηση ∆ιοικητηρίων και λοιπών κτιρίων 
Περιφέρειας Ηπείρου» µε προϋπολογισµό και πίστωση 60.000,00 €. 

7. Την αριθµ. 20/526/19-07-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε την οποία εγκρίθηκε η κατανοµή των πιστώσεων του έργου του Προγράµµατος Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2011, µε τίτλο «Συντήρηση ∆ιοικητηρίων 
και λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου» µε προϋπολογισµό και πίστωση € 60.000,00 για την 
κάλυψη δαπανών που αφορούν σε εργασίες συντήρησης των ∆ιοικητηρίων και λοιπών κτιρίων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2011, που θα εκτελεσθούν απολογιστικά µε µέριµνα και 
ευθύνη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την αριθµ. 22/613/04-08-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της κατανοµής των πιστώσεων του έργου του 
Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2011, µε τίτλο 
«Συντήρηση ∆ιοικητηρίων και λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου» µε προϋπολογισµό και 
πίστωση € 60.000,00 η οποία είχε εγκριθεί µε την αριθµ. 20/526/19-07-2011 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής και διαµορφώθηκε όπως αναλυτικά αναφέρεται στην απόφαση. 
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9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 68964/6942/28-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
69258/2601/29-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την  β΄ 
τροποποίηση της κατανοµής του προϋπολογισµού του έργου των Κ.ΑΠ για την συντήρηση 
∆ιοικητηρίου και λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου, σύµφωνα µε τον συνηµµένο στην 
εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 27/795/04-10-2011) 

Εγκρίνει τη Β’ τροποποίηση της κατανοµής των πιστώσεων του έργου του Προγράµµατος Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2011, µε τίτλο «Συντήρηση ∆ιοικητηρίων και 
λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου» µε προϋπολογισµό και πίστωση € 60.000,00 η οποία είχε 
εγκριθεί µε την αριθµ. 20/526/19-07-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, τροποποιήθηκε µε 
την όµοια,  αριθµ. 22/613/04-08-2011 απόφαση, και πλέον διαµορφώνεται όπως αναλυτικά στον 
κατωτέρω πίνακα αναφέρεται (συνολική δαπάνη € 60.000,00), για την κάλυψη δαπανών που 
αφορούν σε εργασίες συντήρησης των ∆ιοικητηρίων και λοιπών κτιρίων της Περιφέρειας Ηπείρου, για 
το έτος 2011, που θα εκτελεσθούν απολογιστικά µε µέριµνα και ευθύνη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής: 

Α. Όπως αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα αναφέρεται: 

α/α  ΕΡΓΑΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
   
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ETOYΣ 2011                    
   
1 Προµήθεια  διαφόρων υλικών συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων  800,00 
2 Προµήθεια θερµαντικών σωµάτων και κλιµατιστικών  3.500,00 
3 Προµήθεια λαµπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού 4.500,00 

4 
Προµήθεια διαφόρων οικοδοµικών υλικών για την συντήρηση κτιρίων της 
Περιφέρειας Ηπείρου  (πόµολα, πόρτες κ.λ.π) 

3.000,00 

5. Προµήθεια περσίδων  και δαπέδων  τύπου  laminat 8.500,00 
 ΣΥΝΟΛΟ 20.300,00 
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011  

1 
∆ιάφορες  οικοδοµικές εργασίες( επισκευή ορθοµαρµαρώσεων, 
µικροεπισκευές στεγών, µάρµαρα, γυψοσανίδες  κ.λ.π) 

   6.500,00 

2 Καθαρισµός εξωτερικής λιθοδοµής ∆ιοικητηρίου  600,00 
3 Ανακαίνιση  χρωµατισµών  λοιπών κτιρίων της Περιφέρειας Ηπείρου  0 
4 Ανακαίνιση χρωµατισµών  ∆ιοικητηρίου  7.500,00 

5 
Επισκευή και συντήρηση δικτύων  η-µ  εγκαταστάσεων (ύδρευση, αποχέτευση, 
ηλεκτρικά, θέρµανση, κλιµατισµός ) 

4.000,00 

6 Συντήρηση λεβητοστασίων κτιρίων της Περιφέρειας Ηπείρου  3.500,00 
7 Συντήρηση ανελκυστήρων για το έτος  2011 και πιστοποίηση  3.500,00 
8 Επισκευή και συντήρηση λοιπών κτιρίων της  Περιφέρειας Ηπείρου  3.000,00 
 ΣΥΝΟΛΟ 28.600,00 

 
Β. ∆απάνη συνολικού ποσού € 11.100,00 µε ΦΠΑ για την προµήθεια επίπλων για τη ∆/νση 
Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων και την αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου και για 
την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης των ανωτέρω Υπηρεσίας στις νέες εγκαταστάσεις. 

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 
Έγκριση δαπάνης για τηλεοπτική διαφήµιση της Περιφέρειας Ηπείρου. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Τουρισµού της ∆/νσης ∆ιά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, 
Εµπορίου και Τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 69112/582/29-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 69254/2600/29-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης 3.500,00 € σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ.071 
Κ.Α.Ε.9779 (Πρόγραµµα Κ.Α.Π. 2011, Τοµέας «∆ιάφορα», Έργο: «Τουριστική Προβολή 
της Περιφέρειας Ηπείρου»), για τη διαφήµιση της Περιφέρειας Ηπείρου στον τηλεοπτικό 
σταθµό ASTRA TV της Μαγνησίας. Η διαφήµιση θα περιλαµβάνει την προβολή 
διαφηµιστικού σποτ της Περιφέρειας Ηπείρου για διάστηµα 2 µηνών µε 2 προβολές 
ηµερησίως σε ώρες υψηλής τηλεθέασης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 27/796/04-10-2011) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 3.500,00 µε ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779 (Πρόγραµµα Κ.Α.Π. 2011, Τοµέας «∆ιάφορα», Έργο: «Τουριστική 
Προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου»), για τη διαφήµιση της Περιφέρειας Ηπείρου στον 
τηλεοπτικό σταθµό ASTRA TV της Μαγνησίας. Η διαφήµιση θα περιλαµβάνει την προβολή 
διαφηµιστικού σποτ της Περιφέρειας Ηπείρου για διάστηµα 2 µηνών µε 2 προβολές 
ηµερησίως σε ώρες υψηλής τηλεθέασης. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 

Έγκριση τροποποίησης της αριθµ. 24/639/01-06-2011 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, σχετικά µε την έγκριση δαπανών για τη διενέργεια από το Τµήµα 
Τοπογραφίας της ∆/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου, εργασιών 
οριοθέτησης / σήµανσης κορυφών των νέων τεµαχίων και η υπόδειξη – επί του 
εδάφους – των ορίων (στους ιδιοκτήτες) για τη διενέργεια του «Αναδασµού Πολιτσές 
Χρυσοβίτσας». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 24/639/01-06-2011 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε την 
έγκριση δαπανών για τη διενέργεια από το Τµήµα Τοπογραφίας της ∆/νσης Πολιτικής 
Γης της Περιφέρειας Ηπείρου, εργασιών οριοθέτησης / σήµανσης κορυφών των νέων 
τεµαχίων και η υπόδειξη – επί του εδάφους – των ορίων (στους ιδιοκτήτες) για τη 
διενέργεια του «Αναδασµού Πολιτσές Χρυσοβίτσας». 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Τοπογραφίας της ∆/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
69122/4511/29-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 69250/2599/29-09-2011 στον 
φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι µε την αριθµ. 2976/06-03-
1997 Απόφαση του Νοµάρχη Ιωαννίνων, αποφασίστηκε η διενέργεια «Αναδασµού 
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Πολιτσιές Χρυσοβίτσας». Η συνολική επιφάνεια της έκτασης που περιελήφθη στον 
αναδασµό είναι 1.812.992 τ.µ. και  διανέµεται  σε 405 ιδιοκτησίες. Με τη σχετική 
Απόφαση της Επιτροπής Αναδασµού Χρυσοβίτσας (Πράξη 12η/2011), καθορίστηκε το 
χρονικό διάστηµα από 31η Ιουλίου έως 31η Αυγούστου 2011, ως χρόνος οριοθέτησης -
επί εδάφους- και υπόδειξης των νέων ορίων των τεµαχίων του Αναδασµού, στους 
ιδιοκτήτες. Με την αριθµ. 50768/3507/25-07-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
ανατέθηκε σε υπαλλήλους της υπηρεσίας, η εργασία οριοθέτησης /σήµανσης κορυφών 
των νέων τεµαχίων και η υπόδειξη --επί εδάφους-- των ορίων τους (στους ιδιοκτήτες). Με 
την αρ. 24/639/1-6-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 
εγκρίθηκε δαπάνη για διενέργεια του Αναδασµού Πολιτσών Χρυσοβίτσας από το τµήµα 
Τοπογραφίας της Περιφέρειας Ηπείρου. Μετά από έρευνα αγοράς για την προµήθεια των 
υλικών που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η 
Υπηρεσία εισηγείται την τροποποίησή της, όπως αναλυτικά αναφέρει στην εισήγησή της.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 27/797/04-10-2011) 

Τροποποιεί την αριθµ. 24/639/01-06-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε 
την έγκριση δαπανών για τη διενέργεια από το Τµήµα Τοπογραφίας της ∆/νσης Πολιτικής 
Γης της Περιφέρειας Ηπείρου, εργασιών οριοθέτησης / σήµανσης κορυφών των νέων 
τεµαχίων και η υπόδειξη – επί του εδάφους – των ορίων (στους ιδιοκτήτες) για τη διενέργεια 
του «Αναδασµού Πολιτσές Χρυσοβίτσας», η οποία – µετά από έρευνα αγοράς που 
διενήργησε η Υπηρεσία για την προµήθεια των υλικών – διαµορφώνεται ως εξής: 
 
Εγκρίνει τις δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω, για 
την προµήθεια απαραίτητων υλικών και παροχή υπηρεσιών, για τη διενέργεια από το Τµήµα 
Τοπογραφίας της ∆/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου, εργασιών οριοθέτησης / 
σήµανσης κορυφών των νέων τεµαχίων και η υπόδειξη – επί του εδάφους – των ορίων 
(στους ιδιοκτήτες) για τη διενέργεια του «Αναδασµού Πολιτσές Χρυσοβίτσας», ως 
κατωτέρω: 
 
Α. Για την σήµανση -επί εδάφους- των παραπάνω νέων ιδιοκτησιών τα κάτωθι υλικά:  

� Σιδερόβεργες ύψους 40cm/φ/8 :1200 τεµάχια.  
� Απλή ταινία σήµανσης, άσπρο-κόκκινο: 5 τεµάχια  
� Σκεπάρνια :    4 τεµάχια  
� Βαριοπούλες : 4 τεµάχια 

Η συνολική δαπάνη για την προµήθεια των ανωτέρω υλικών, ανέρχεται στο ποσό των € 
600,00 πλέον ΦΠΑ περίπου (βάσει των τιµών αγοράς) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 
072 / ΚΑΕ 1699 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Β. Για την επισκευή (2) ταχυµέτρων µάρκας ΤOPCON τα οποία λειτουργούν µε 
επαναφορτιζόµενες µπαταρίες, τα κάτωθι υλικά και υπηρεσίες: 

� (1) Μπαταρία τύπου GTS – 6B  και (1) µπαταρία τύπου GTS – 303 (DB 24Q)  
� Service / έλεγχος ακρίβειας µετρήσεων και επισκευή 
 

Η συνολική δαπάνη για την προµήθεια των ανωτέρω υλικών και παροχή υπηρεσιών, 
ανέρχεται στο ποσό των € 700,00 πλέον ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072 / 
ΚΑΕ 1699 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου. 
 
Γ.  Για την λειτουργία του µηχανήµατος-γεωδαιτικού σταθµού GPS µάρκας ΤOPCON το 

οποίο παραχωρήθηκε στην Υπηρεσία από την ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, για το χρονικό διάστηµα (4) µηνών, για την εκτέλεση των εργασιών 
σήµανσης των κορυφών των νέων ορίων: 
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� 60,00 € µηνιαία συνδροµή στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε  
�   6,00 € κόστος λειτουργίας ανά ώρα στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 
� 20,00 € µηνιαίο κόστος κινητής τηλεφωνίας για καρτοκινητό. 

Κατά τα ανωτέρω, εκτιµάται ότι για τους τέσσερις (4) µήνες που έχει παραχωρηθεί το 
ανωτέρω µηχάνηµα GPS στην Υπηρεσία, θα απαιτηθεί το συνολικό ποσό των 760,00 € για 
τη λειτουργία του, ήτοι: 60 € Χ 4 µήνες = 240 €  και  6 €  Χ 100 ώρες= 600 €  και  20 € Χ 4 
µήνες = 80 € και επιπλέον η αναδροµική κάλυψη της συνδροµής από το µήνα Ιανουάριο 
2011 έως σήµερα, δεδοµένου ότι από αρχής του έτους δεν έχει πληρωθεί καµία συνδροµή. 
 
Η συνολική δαπάνη για το κόστος λειτουργίας του ανωτέρω µηχανήµατος – γεωδαιτικού 
σταθµού  GPS µάρκας ΤOPCON ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.500,00 € πλέον ΦΠΑ 
και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072/ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 
 
∆.  Για την προµήθεια: 
� ενός (1) GPS – το οποίο θα χρησιµοποιείται ως ζεύγος µε το όργανο που 

παραχωρήθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας και  

� ενός (1) γεωδιτικού σταθµού 

Η συνολική δαπάνη για την προµήθεια των ανωτέρω οργάνων ανέρχεται στο συνολικό ποσό 
των € 9.300,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 / ΚΑΕ 1723 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου. 
.......................................................................…….......................................……..........……..... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 
τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-
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 37ο 

Μεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, µε µισθωµένες γραµµές Αστικού – Υπεραστικού ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ και ΙΧ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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, της ΙΒ/6071/26-8-98 Κ.Υ.Α. και του άρθρου 70 του Ν.4002/2011. 

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

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. οικ. 69183/4993/29-09-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 69353/2605/29-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι βάσει της αριθµ. 3606/02-08-2010 διακήρυξης ανοιχτού 
διαγωνισµού της Ν.Α.Ι. και της αριθµ. 10634/1066/23-03-2011 προκήρυξης διαδικασίας 
διαπραγµάτευσης, της Περιφέρειας Ηπείρου, ανατέθηκαν τα δροµολόγια για τη µεταφορά 
µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Ν. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 
2010-2011. Με την αριθµ. 15/60/29-08-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, δόθηκε 
παράταση όλων των υφιστάµενων συµβάσεων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µέχρι 31-12-2011, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην αριθµ. 
39/2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., για την εξυπηρέτηση της ανάγκης µεταφοράς των µαθητών στα 
σχολεία και σχολικές µονάδες Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης, όπως έχουν διαµορφωθεί µετά 
από συνενώσεις που έχουν γίνει και για τις αντίστοιχες διαδροµές, που κατά προσαρµογή, 
προκύπτουν από τα ως άνω δεδοµένα, για τη µεταφορά των µαθητών σε αυτές.  Η αριθµ. 46/2011 
εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. όριζε ότι οι συµβάσεις παρατείνονται µε τους ίδιους όρους και κόστος 
µικρότερο εκείνων που έληξαν το οποίο διαµορφώνεται δε µετά από διαπραγµάτευση.  Για τα 
ΤΑΧΙ –ΙΧ, ορίστηκε µείωση στο 10%, για τα Υπεραστικά – Αστικά ΚΤΕΛ του Ν. Ιωαννίνων στο 3% 
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καθώς και 3% για τα ∆.Χ. Λεωφορεία. Όπως κάθε σχολική χρονιά έτσι και φέτος µε σχετικές 
αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, συγχωνεύτηκαν-καταργήθηκαν πολλές σχολικές µονάδες, 
πολλά από τα υφιστάµενα δροµολόγια τροποποιήθηκαν – αναπροσαρµόστηκαν, (περίπου το 45% 
των δροµολογίων) προς εξυπηρέτηση των µαθητών που έχρηζαν µεταφοράς, σε ορισµένα έγινε 
αντικατάσταση του µεταφορέα µετά από παραίτηση των παλιών, κάποια καταργήθηκαν (14 
δροµολόγια / µαθητές που αποφοίτησαν, άλλαξαν τόπο κατοικίας κ.α.) και σε κάποιες 
περιπτώσεις δηµιουργήθηκαν - ανατέθηκαν νέα δροµολόγια. Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 
εισηγείται: Α) την έγκριση ανάθεσης των νέων δροµολογίων που δηµιουργήθηκαν για να 
καλύψουν τις νέες ανάγκες µεταφοράς µαθητών και περιλαµβάνονται στο συνηµµένο στην 
εισήγηση πίνακα, Β) τις τροποποιήσεις – αναπροσαρµογές - αντικαταστάσεις µεταφορέων, των 
υφιστάµενων δροµολογίων, σύµφωνα µε τους συνηµµένους στην εισήγηση πίνακες και Γ) σε 
περίπτωση που προκύψουν νέες ανάγκες την δυνατότητα ένταξης των  µαθητών αυτών που 
χρήζουν µεταφοράς, όπου αυτό είναι εφικτό, σε δροµολόγια που ήδη εκτελούνται καθώς και τη 
δυνατότητα σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 46/2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. της ενεργοποίησης της 
διαδικασίας του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 35415/28-07-2011 (ΦΕΚ  1701 Β΄/01-08-2011), σύµφωνα µε 
την οποία αν η µεταφορά των µαθητών είναι αδύνατη ή κρίνεται οικονοµικά ασύµφορη, στους 
δικαιούχους µαθητές να καταβάλλονται τα επιδόµατα από τους οικείους δήµους (στα όρια του 
οποίου ανήκει το σχολείο). Επίσης σηµειώνεται ότι η δαπάνη για τη µεταφορά µαθητών θα 
βαρύνει τις πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων) στον ειδικό 
φορέα 191/0821 για την Α/θµια Εκπαίδευση και 192/0821 για την Β/θµια Εκπαίδευση αντίστοιχα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 27/798/04-10-2011) 

Α. Εγκρίνει, για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ιωαννίνων, µέχρι την 31-12-2011, που προέκυψαν από τη συγχώνευση-
κατάργηση σχολικών µονάδων, την κατάργηση δροµολογίων, την παραίτηση παλαιών 
µεταφορέων κλπ, την ανάθεση των νέων δροµολογίων στους µεταφορείς (ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ και ΙΧ), 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, µε κόστος το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις 
της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) ΕΦ191 ΚΑΕ0821 για την Α/βάθµια 
Εκπαίδευση και ΕΦ 192 ΚΑΕ 0821 για την Β/βάθµια Εκπαίδευση, ως εξής: 

ΤΟΠΟΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
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∆ελβινάκι για 
Νηπ.-∆ηµ. 

Α Πωγωνιανής 12 
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ 
ΚΤΕΛ Ν. 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
122,50 

ΑΠΟ 
12-09-
2011 

∆Χ 
ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 
ΚΤΕΛ 

 

Μεταµόρφωση 
Γυµν – Ελεούσα 

Λυκ. 
Β Τσεπέλοβο 6 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ 
ΚΤΕΛ Ν. 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
250,10 

ΑΠΟ 
12-09-
2011 

∆Χ 
ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 
ΚΤΕΛ 

 

ΚΑΛΠΑΚΙ ΝΗΠ-
∆ΗΜ 

Α ∆ολιανά 4 ΓΚΟΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 24,30 
ΑΠΟ 

16-09-
2011 

ΙΧ 
ΙΝΚ 
5620 

ΚΑΛΠΑΚΙ ΝΗΠ-
∆ΗΜ 

Α ∆ολιανά 3 ΖΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27,22 
ΑΠΟ 

16-09-
2011 

ΙΧ 
ΙΝΚ 
5620 

∆ΟΛΙΑΝΑ ΛΥΚ Β ∆ελβινάκι 4 ΖΗΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 61,24 
ΑΠΟ 

14-09-
2011 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΕ 
5957 
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ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
(ΜΟΥΣΙΚΟ) 

Β Ελεούσα 4 ΛΕΚΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 34,02 
ΑΠΟ 

12-09-
2011 

ΙΧ 
ΙΝΕ 
8121 

ΜΑΡΜΑΡΑ 
∆ΗΜ 

Α Κόντσικα 4 ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 20,25 
ΑΠΟ 

12-09-
2011 

ΙΧ 
ΙΝΚ 
2032 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 3ο 
ΓΕΛ-10ο ΓΥΜΝ. 

Β Γραµµένο 2 

ΚΟΛΟΒΟΣ ΘΩΜΑΣ 
(Ο∆ΗΓΟΣ 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ 
ΚΟΛΟΒΟ) 

54,43 
ΑΠΟ 

12-09-
2011 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΕ 
6137 

∆ΡΟΣΟΧΩΡΙ 
∆ΗΜ Α 

Ηλιόκαλη –Πλατανιά 
–∆αφνούλα τριπλό 

δροµ. 
9 

ΡΟΠΑΙΤΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 27,22 

ΑΠΟ 
01-10-
2011 

ΙΧ 
ΙΝΜ 
4424 

ΠΕΡΑΜΑ (∆ηµ) Α 
Κρύα διπλό 
δροµολόγιο 

8 ΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 26,08 
ΑΠΟ 

19-09-
2011 

ΙΧ 
ΖΜΥ 
7551 

ΝΗΠ ΚΡΥΑΣ - 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 

Β 
Κρανούλα-Αγία 
Μαρίνα -Κρύα-

Σπηλαίου 6 Πέραµα 
7 

ΓΑΡ∆ΙΚΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

63,00 
ΑΠΟ 

12-09-
2011 

ΙΧ 
ΙΝΖ 

5679 

 

Β. Εγκρίνει, για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ιωαννίνων, µέχρι την 31-12-2011, τις τροποποιήσεις – αναπροσαρµογές – 
αντικαταστάσεις µεταφορέων (ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ και ΙΧ) των υφιστάµενων δροµολογίων, που 
προέκυψαν από τη συγχώνευση-κατάργηση σχολικών µονάδων, την κατάργηση δροµολογίων, 
την παραίτηση παλαιών µεταφορέων κλπ, σύµφωνα µε τους συνηµµένους στην αριθµ. πρωτ. 
69183/4993/29-09-2011 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, πίνακες, µε δαπάνες οι οποίες βαρύνουν τις πιστώσεις της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) ΕΦ191 ΚΑΕ0821 για την Α/βάθµια Εκπαίδευση και 
ΕΦ 192 ΚΑΕ 0821 για την Β/βάθµια Εκπαίδευση. 

Γ. Εγκρίνει, σε περίπτωση που προκύψουν νέες ανάγκες µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ιωαννίνων, µέχρι την 31-12-2011, µε µέριµνα του 
αρµόδιου Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, να 
ενταχθούν οι µαθητές που χρήζουν µεταφοράς – όπου αυτό είναι εφικτό –  σε δροµολόγια που 
ήδη εκτελούνται, άλλως να ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 35415/28-07-2011 
(ΦΕΚ  1701 Β΄/01-08-2011), βάσει της αριθµ. 46/2011 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., σύµφωνα µε την 
οποία αν η µεταφορά των µαθητών είναι αδύνατη ή κρίνεται οικονοµικά ασύµφορη, στους 
δικαιούχους µαθητές να καταβάλλονται τα επιδόµατα από τους οικείους δήµους (στα όρια του 
οποίου ανήκει το σχολείο). 

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 σε βάρος του κονδυλίου µε τίτλο «Μετατοπίσεις – Επεκτάσεις 
στύλων ∆ΕΗ σε ΟΤΑ του Νοµού» του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, για τη µετατόπιση µιας κολώνας ∆ΕΗ, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών πιστών εξετάσεων υποψήφιων οδηγών». 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 29-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 69313/2604/29-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι µε τις αριθµ. 3/29/07-02-2011, 5/84/3-3-2011 και 19/484/12-07-2011 
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αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, έχΕΙ ήδη κατανεµηθεί σε βάρος του κονδυλίου 
«Μετατοπίσεις – επεκτάσεις στύλων ∆ΕΗ σε ΟΤΑ του Νοµού», ποσό 57.216,68 € και 
αποµένει αδιάθετο υπόλοιπο προς κατανοµή 22.783,32 €. Με την παρούσα εισήγηση η 
Υπηρεσία προτείνει, σε βάρος του ανωτέρω κονδυλίου την έγκριση συνολικής δαπάνης  
1.101,28 € (895,35 € + 205,90 € ο ΦΠΑ) για τη µετατόπιση µιας κολώνας ∆ΕΗ, για την 
εκτέλεση του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση 
εργασιών πιστών εξετάσεων υποψήφιων οδηγών», βάσει και του συνηµµένου στην 
εισήγηση, αριθµ. πρωτ. 66606/6617/23-09-2011 εγγράφου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και του αριθµ. πρωτ. 1607/19-09-2011 εγγράφου 
της ∆ΕΗ. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 27/799/04-10-2011) 

Εγκρίνει την συνολική δαπάνη ποσού 1.101,28 € (895,35 € + 205,90 € ΦΠΑ) σε βάρος της 
πίστωσης του γενικού κονδυλίου «Μετατοπίσεις – επεκτάσεις στύλων ∆ΕΗ σε ΟΤΑ του 
Νοµού», του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2011, για 
τη µετατόπιση µιας κολώνας ∆ΕΗ, για την εκτέλεση του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών πιστών εξετάσεων υποψήφιων οδηγών».  

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 39ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
69489/2320/30-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 69523/2606/30-09-2011 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 και στην οποία 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 27/800/04-10-2011) 
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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 1329, 869 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Ιωαννίνων): 

Α/Α 
ΑΡΙΘ. 
ΜΗΧ. -
ΟΧΗΜ. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ -
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ 
ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

Κ.Α.Ε. 
 

  5186 Φορτωτής 2 Ελαστικά  480,00 1329  

  5210 Φορτωτής 
Σασµάν γενική επισκευή-δισκάκια 
κλπ 

4.500,00 1329 
 

  5210 Φορτωτής Συναρµολόγηση σασµάν 3.000,00 869  

  113269 Τσάπα 
Επισκευή µπουκάλας-µοτέρ 
πορείας 

800,00 869 
 

  5191 Γκρέιντερ Επισκευή τρικούβερτο 1.680,00 869  
   ΣΥΝΟΛΟ 10.460,00    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 ανάθεση σε ιδιωτικό συνεργείο, του έργου της µεταφοράς 
εξοπλισµού γραφείων, αρχειακού υλικού κλπ, των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆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 εισήγηση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 69617/2323/30-09-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 69667/2610/30-09-2011 στον φάκελο 9/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι η Περιφέρεια Ηπείρου, στο πλαίσιο της 
διοικητικής µεταρρύθµισης του Καλλικράτη, καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες των 
περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (τηλεφωνικά και ταχυδροµικά τέλη, φωτισµός, 
ύδρευση, καθαρισµός, εκτυπώσεις, εκδόσεις, µεταφορές υλικών, ενοίκια, προµήθειες 
κ.λπ.). Η αιρετή Περιφέρεια, στο πλαίσιο της µείωσης ενοικίων σε κτίρια, που µισθώνει για 
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τις ανάγκες της Εκπ/σης, συνεπεία της πολυδιάσπασης των Υπηρεσιών της και µε στόχο 
την καταστολή στα µισθώµατα των Υπηρεσιών, τα οποία αποτελούν ένα σοβαρό έξοδο 
για το κράτος, σε µια ιδιαίτερα δύσκολη οικονοµική συγκυρία, αποφάσισε τη µεταφορά – 
µετακόµιση του εξοπλισµού των γραφείων, καθώς και του αρχειακού υλικού των 
υπηρεσιών της Εκπ/σης, που βρίσκονται στην οδό Σταδίου & Τζαβέλλα, στο κτίριο 
«Γεωργίου Σταύρου», επί των οδών Ανεξαρτησίας 146Α΄ & Φιλ. Εταιρείας (ισόγειο), στο 
οποίο στεγάζονται επίσης Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, τοπικού ενδιαφέροντος 
και σε αποθήκη, που µας έχει παραχωρηθεί στον Κατσικά (εγκαταστάσεις ΤΟΛ παλαιού 
αεροδροµίου), αντίστοιχα. Η συνολική δαπάνη για την παραπάνω µεταφορά, 
προϋπολογιστικά εκτιµώµενη, είναι µέσα στα όρια που επιτρέπουν τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης. Παρ΄ όλα αυτά, η υπηρεσία, για λόγους ευρείας, κατά το δυνατό, 
συµµετοχής, αλλά και προστασίας των συµφερόντων και του κύρους της υπηρεσίας, 
προέβη στη διαδικασία συλλογής προσφορών, για την επιλογή της συµφερότερης 
προσφοράς, για την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών. Μετά τα παραπάνω, η 
υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση του έργου της µεταφοράς [συσκευασία όλων των ειδών, 
όπου απαιτείται (φάκελοι, ντοσιέ, αρχεία κ.λπ.) και επανατοποθέτησή τους, φόρτωση – 
εκφόρτωση µε ανυψωτικό µηχάνηµα, µεταφορά και τακτοποίηση στους νέους χώρους, 
αποσυναρµολόγηση και συναρµολόγηση επίπλων κ.λπ.], στον ΖΟΡΚΑ∆Η ΚΩΝ/ΝΟ και 
στην τιµή των 14.500,00 €, µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., ο οποίος 
διαθέτει ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισµό και η προσφορά του 
ήταν η συµφερότερη οικονοµικά. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 27/801/04-10-2011) 

Εγκρίνει την ανάθεση του έργου της µεταφοράς εξοπλισµού γραφείων, αρχειακού υλικού κλπ, 
των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που στεγάζονται στην 
οδό Σταδίου & Τζαβέλλα, προς το κτίριο «Γεωργίου Σταύρου», επί των οδών Ανεξαρτησίας 
146Α΄ & Φιλ. Εταιρείας (ισόγειο), στο οποίο στεγάζονται επίσης Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Παιδείας τοπικού ενδιαφέροντος, καθώς και σε αποθήκη στον Κατσικά Ιωαννίνων, στις ΤΟΛ 
παλαιού αεροδροµίου (συσκευασία όλων των ειδών, όπου απαιτείται και επανατοποθέτησή 
τους, φόρτωση – εκφόρτωση µε ανυψωτικό µηχάνηµα, µεταφορά και τακτοποίηση στους 
νέους χώρους, αποσυναρµολόγηση και συναρµολόγηση επίπλων κ.λ.π.), στον ΖΟΡΚΑ∆Η 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ και µε τιµή € 14.500,00 πλέον ΦΠΑ, ο οποίος διαθέτει ειδικά εκπαιδευµένο 
προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισµό και η προσφορά του είναι η συµφερότερη οικονοµικά 
για την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών, µεταξύ αυτών που συνέλεξε η ∆/νση Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία προέβη στη διαδικασία συλλογής προσφορών, 
για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς, για την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών. 

Η ως άνω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072 / ΚΑΕ 0829 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,  
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
5. Κατέρης Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην 
Αθήνα, 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. 
69502/423/30-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ69529/2607/30-09-2011 στον 
φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του 
Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας στην Αθήνα, προκειµένου να µεταβεί στο Υπουργείο Υγείας 
στην Αθήνα, για το θέµα του Νέου Νοσοκοµείου στην Πρέβεζα, καθώς και την έγκριση των 
αντίστοιχων δαπανών για τη µετακίνησή του. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 27/802/04-10-2011) 
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Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην Αθήνα, 
από 07 έως 08-10-2011, προκειµένου να συναντηθεί µε τον Υφυπουργό Υγείας, για το θέµα 
του Νέου Νοσοκοµείου στην Πρέβεζα, καθώς και τη δαπάνη ποσού 265,00 € 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,  
 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 
τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-
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 παράτασης µίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση Υπηρεσιών 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.∆. 242/96 περί µισθώσεων, του Π.∆. 34/95 περί εµπορικών µισθώσεων, του 
Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 
«Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 
60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του Π.∆. 161/2000 (ΦΕΚ Α’ 145/23-06-2000) περί µεταβίβασης στις 
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, αρµοδιότητες τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν στην 
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρ. 94 του Ν. 
3852/2010 και του άρθρ. 10 του Ν. 3870/2010.  

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

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
69480/3621/29-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 69533/2609/30-09-2011 στον φάκελο 
9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.),  µε την οποία εισηγείται την έγκριση παράτασης συµβάσεων µίσθωσης 
µέχρι την 31-12-2011, ακινήτων που στεγάζουν Υπηρεσίες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στην εισήγηση, στο µηνιαίο µίσθωµα των οποίων θα γίνει µείωση κατά 20% 
σύµφωνα µε το Ν. 4002/22.08.2011 (ΦΕΚ Α΄ 180/22.08.2011) και οι δαπάνες θα βαρύνουν τον 
προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) φορέας 072 ΚΑΕ 
0813. 



Α∆Α: 45ΟΠ7Λ9-Σ1Κ 

 
- 95 - 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και 
Μιχαήλ Κασσής, επανέλαβαν την εισήγησή τους για συνολική καταγραφή  στο τέλος του έτους, 
ανά Περιφερειακή Ενότητα, των δαπανών για πληρωµή µισθωµάτων, µε σκοπό τον 
εξορθολογισµό και – αν είναι δυνατό – την µείωση των δαπανών. 

Επίσης το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, σηµείωσε 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. Επιπλέον τόνισε ότι η Περιφέρεια πρέπει άµεσα να επισπεύσει τις διαδικασίες για τη 
συγκέντρωση όλων των Υπηρεσιών της στα ιδιόκτητα διοικητήρια των Περιφερειακών Ενοτήτων 
και όπου δεν υπάρχουν, να  δροµολογήσει τις διαδικασίες για την εξεύρεση πόρων ώστε να 
ανεγερθούν. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 27/803/04-10-2011) 

Εγκρίνει την παράταση των συµβάσεων µίσθωσης των ακινήτων που στεγάζουν Υπηρεσίες της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω, στα µηνιαία µισθώµατα 
των οποίων θα γίνει µείωση κατά 20% σύµφωνα µε το Ν. 4002/22.08.2011 (ΦΕΚ Α΄ 180/22.08.2011) 
και οι δαπάνες θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας) φορέας 072 ΚΑΕ 0813, ως εξής: 

1. Παράταση της σύµβασης µίσθωσης κατά τέσσερις (4) µήνες, ήτοι από την 1η Σεπτεµβρίου 2011 
µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2011, του ακινήτου (ισόγεια αποθήκη µε εµβαδόν 60 τ.µ.) ιδιοκτησίας 
Χριστόφορου Μπέζα, το οποίο βρίσκεται επί της Εθνικής οδού Ηγουµενίτσας –Σαγιάδας, στην 
περιοχή Γκουµάτσα ∆.∆. Νέας Σελεύκειας του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, για τις ανάγκες στέγασης 
αποθήκης του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε µηνιαίο µίσθωµα 184,00 
€.  

2. Παράταση της σύµβασης µίσθωσης κατά τέσσερις (4) µήνες, ήτοι από την 1η Σεπτεµβρίου 2011 
µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2011, του ακινήτου (ισόγεια αποθήκη µε εµβαδόν 120 τ.µ.) ιδιοκτησίας 
Ελευθέριου Τσέτσου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κύπρου αρ. 145 στην Ηγουµενίτσα, για τις 
ανάγκες στέγασης αποθήκης της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε µηνιαίο 
µίσθωµα 224,00 €. 

3. Παράταση της σύµβασης µίσθωσης κατά τέσσερις (4) µήνες, ήτοι από την 1η Σεπτεµβρίου 2011 
µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2011, του ακινήτου (ισόγεια αποθήκη µε εµβαδόν 80 τ.µ.) ιδιοκτησίας 
Ευαγγελίας Τζιοτζιοβίλη, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Γηροκοµείου αρ. 25 στην Ηγουµενίτσα για 
τις ανάγκες στέγασης της αποθήκης της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, µε µηνιαίο µίσθωµα 136,00 €. 

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ,    

3. Καττής Νικόλαος,  

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 



Α∆Α: 45ΟΠ7Λ9-Σ1Κ 

 
- 96 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση αναχωµάτων και τάφρων ιχθυοτροφείων των λιµνοθαλασσών 
ΠΕ Άρτας», 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 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του 
Υπουργού Οικονοµικών. 

6. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Συντήρηση 
αναχωµάτων και τάφρων ιχθυοτροφείων των λιµνοθαλασσών ΠΕ Άρτας», 
προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3495/30-10-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 69776/2612/30-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων 
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Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος, προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 48.772,59 € και συνολικής δαπάνης µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 60.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης 
(Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του 
έργου και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε 
το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει στη δηµοπράτησή του. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/804/04-10-2011) 

Καταρτίζει τη διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-
10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, του έργου που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις 
του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, 
έτους 2011, µε τίτλο «Συντήρηση αναχωµάτων και τάφρων ιχθυοτροφείων των 
λιµνοθαλασσών ΠΕ Άρτας», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
και απρόβλεπτα) 48.772,00 € και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 60.000,00 € 
µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 3495/30-09-2011 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. 
 
� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, οι οποίοι 

διαφωνούν µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του 
θέµατος, και εισηγήθηκαν την εκτέλεσή του µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε να 
εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν 
δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του 
θέµατος, εφόσον η µελέτη δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών εργασιών, εποµένως 
πρέπει να γίνει ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός. 

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Επισκευή – συντήρηση εγκαταστάσεων αντλιοστασίου Βίγλας», 
προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ.   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 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 «Επισκευή – συντήρηση 
εγκαταστάσεων αντλιοστασίου Βίγλας», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3494/30-10-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 69785/2613/30-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
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θεωρήθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος, προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 40.650,36 € και συνολικής δαπάνης µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 50.000,00 €.. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης 
(Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του 
έργου και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε 
το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει στη δηµοπράτησή του. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/805/04-10-2011) 

Καταρτίζει τη διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-
10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, του έργου που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις 
του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, 
έτους 2011, µε τίτλο «Επισκευή – συντήρηση εγκαταστάσεων αντλιοστασίου Βίγλας», 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 40.650,36 
€ και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 50.000,00 € µε όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 3494/30-09-2011 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. 
 
� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, οι οποίοι 

διαφωνούν µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του 
θέµατος, και εισηγήθηκαν την εκτέλεσή του µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε να 
εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν 
δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του 
θέµατος, εφόσον η µελέτη δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών εργασιών, εποµένως 
πρέπει να γίνει ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός. 

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

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 45ο 

Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδού προς Ματσούκι», 
προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2011. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2011, µε την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Βελτίωση 
οδού προς Ματσούκι», µε προϋπολογισµό 100.000,00 €. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 30-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 69825/2615/30-09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι σε συνέχεια της 12/48/04-07-2011 απόφασης του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, και κατόπιν συνεννόησης µε τη ∆ΤΕ ΠΕ Ιωαννίνων και το ∆ήµο 
Βορείων Τζουµέρκων, εισηγείται την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, µε µέριµνα και ευθύνη 
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(µελέτη, διακήρυξη, δηµοπράτηση, εκτέλεση, κλπ) του ∆ήµου Βορείων Τζουµέρκων και 
βάσει Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου (ΠΕ Ιωαννίνων) και 
∆ήµου Βορείων Τζουµέρκων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 27/806/04-10-2011) 

Εγκρίνει, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
(Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2011, την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση 
οδού προς Ματσούκι», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ, µε µέριµνα και ευθύνη 
(µελέτη, διακήρυξη, δηµοπράτηση, εκτέλεση) του ∆ήµου Βορείων Τζουµέρκων και βάσει 
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) και του 
∆ήµου Βορείων Τζουµέρκων και µε τα όσα ειδικότερα θα ορίζονται στη Σύµβαση αυτή. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,   

2. Πλιάκος Μιχαήλ,    

3. Καττής Νικόλαος,  

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 46ο 

Μεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, µε Λεωφορεία ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ και ΙΧ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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, της ΙΒ/6071/26-8-98 Κ.Υ.Α. 
και του άρθρου 70 του Ν.4002/2011. 

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

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
µε αρ. πρωτ. 69778/2676/30-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 69809/2614/30-
09-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι βάσει της 
αριθµ. 484/2010 διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισµού της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Πρέβεζας,  της αριθµ.6353/189/2011 διακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της 
Ν.Α. Πρέβεζας, καθώς και της αριθµ. πρωτ. 11151/532/1-3-2011 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, ανατέθηκαν και τροποποιήθηκαν τα δροµολόγια για τη 
µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, για το 
σχολικό έτος 2010-2011. Σύµφωνα µε το άρθρο 70 του Νόµου 4002/2011 (ΦΕΚ 
180/Α/22-8-2001) περί παράτασης στις υφιστάµενες συµβάσεις µεταφοράς µαθητών, µε 
τους ίδιους όρους και τιµές µικρότερες από αυτές που έληξαν, τις υπ. αριθµ. 39 και 46 
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εγκυκλίους (αριθµ. πρωτ. 35254/28-6-2011 και 39711/7-9-2011 αντίστοιχα) του 
Υπουργείου Εσωτερικών, µε την αριθµ. 15/60/29-08-2011 απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, αποφασίστηκε η παράταση των υφιστάµενων συµβάσεων 
µεταφοράς µαθητών. Με σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας συγχωνεύτηκαν-
καταργήθηκαν πολλές σχολικές µονάδες µε αποτέλεσµα την ανάγκη δηµιουργίας νέων 
δροµολογίων καθώς και την  τροποποίηση  δροµολογίων που εξυπηρετούσαν µαθητές 
που άλλαξαν σχολική µονάδα. Για τους ανωτέρω λόγους, η Υπηρεσία εισηγείται την 
έγκριση και ανάθεση των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών µε λεωφορεία, Ταξί και ΙΧ, 
όπως αναλυτικά εµφανίζονται στους συνηµµένους στην εισήγηση πίνακες και για το 
χρονικό διάστηµα από 12-9-2011 έως 31-12-201 σηµειώνοντας ότι οι συµβάσεις που θα 
προκύψουν θα έχουν του ίδιους όρους αλλά µε κόστος µικρότερο εκείνων που έληξαν και 
το οποίο διαµορφώθηκε κατόπιν διαπραγµάτευσης. Επίσης σηµειώνεται ότι η δαπάνη για 
τη µεταφορά µαθητών θα βαρύνει τις πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας) στον ειδικό φορέα 191/0821 για την Α/θµια Εκπαίδευση και 
192/0821 για την Β/θµια Εκπαίδευση αντίστοιχα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 27/807/04-10-2011) 

Εγκρίνει, για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Πρέβεζας, που προέκυψαν από τη συγχώνευση-
κατάργηση σχολικών µονάδων, µε αποτέλεσµα την ανάγκη δηµιουργίας νέων δροµολογίων 
καθώς και την τροποποίηση δροµολογίων που εξυπηρετούσαν µαθητές που άλλαξαν 
σχολική µονάδα, την ανάθεση των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών µε λεωφορεία, Ταξί και 
ΙΧ, και για το χρονικό διάστηµα µέχρι την 31-12-2011, όπως αναλυτικά εµφανίζονται στους 
κατωτέρω πίνακες, µε συµβάσεις που θα έχουν τους ίδιους όρους αλλά µε κόστος µικρότερο 
εκείνων που έληξαν το οποίο διαµορφώθηκε κατόπιν διαπραγµάτευσης και θα βαρύνει τις 
πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) ΕΦ191 ΚΑΕ0821 για 
την Α/βάθµια Εκπαίδευση και ΕΦ 192 ΚΑΕ 0821 για την Β/βάθµια Εκπαίδευση, ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΕΣ 

 

α/α ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                        
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 

ΤΙΜΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 
2ο ΛΥΚΕΙΟ & 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ-
ΠΕΤΡΙΤΣΙΑ- 

ΣΙΑΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  22 

2 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ -               
ΠΕΤΡΙΤΣΙΑ-ΤΑΡΑΝΑ-                                                   

ΣΙΑΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   32 

3  6ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΡΑΧΕΣ ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  24 

4 
7ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΓ. 

ΤΡΙ∆Α – ΑΓ. ΘΩΜΑΣ  
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)  

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ   

25 

5 
13 ΝΗΠ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕΤΡΙΤΣΙΑ - 

ΝΕΟΧΩΡΙ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ   

25 

6 
 7Ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΝΕΟΧΩΡΙ-
ΝΕΡΑΚΙΑ-ΛΙΜΝΗ ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ- 

ΣΚΑΦΙ∆ΑΚΙ  

ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ   

35 

7 
7ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΤΑΡΑΝΑ ΕΡΓ. 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ–ΜΑΡΓΑΡΩΝΑΙ  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ   

25 

8 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΧΟΥ – ΛΥΓΙΑ ( ΑΝΤΑΠΚΡ. 

ΜΕ ΚΤΕΛ) 
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 22 

9  7ο  ∆ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΤΑΡΑΝΑ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ  

22 



Α∆Α: 45ΟΠ7Λ9-Σ1Κ 

 
- 104 - 

10 8ο ∆ΗΜ.ΣΧ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΠΕΤΡΙΤΣΙΑ- ΣΙΑΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    22 

11 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ –ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 
ΜΕΓΑ∆ΕΝΤΡΟ - ΜΥΡΣΙΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

54 

12 ΓΥΜΝ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ-ΧΕΙΜΑ∆ΙΟ- ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  31 

13 
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ -∆ΕΣΠΟΤΙΚΑ-ΜΥΡΣΙΝΗ 
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ 

ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ) 

ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ   

 
49 

14 
ΝΗΠ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ-ΚΑΜΑΡΙΝΑ - 

ΚΡΥΟΠΗΓΗ 
ΒΑΣΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  47 

15 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ-
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ - ΜΥΡΣΙΝΗ ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   54 

16 
3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΚΑΝΑΛΙ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΣΙΝΩΠΙ 
ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  100 

17 
∆ΗΜ.ΣΧ.ΚΑΝΑΛΙ-ΧΟΣΙΑ∆Α-ΦΙΧΤΙ – 
ΚΑΜΑΡΙΝΑ ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ∆ΥΟ 

ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

30 

18 
∆ΗΜ.ΣΧ.ΚΑΝΑΛΙΟΥ-ΜΥΡΣΙΝΗ-

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 
 ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  74 

19 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ-
ΜΕΓΑ∆ΕΝΤΡΟ- ΜΥΡΣΙΝΗ  

 ΑΚΡΙΒΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

29 

20 
∆ΗΜ.ΣΧΟΛ.ΚΑΝΑΛΙΟΥ-ΜΕΓΑ∆ΕΝΤΡΟ-

ΜΥΡΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  59 

21 
∆ΗΜ.ΣΧ.ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ-ΡΑΧΕΣ-

ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ 
ΣΙΑΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  25 

22 
 ∆ΗΜ.ΣΧ.ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ-ΡΑΧΕΣ-

ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ 
ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   24 

23 
 ∆ΗΜ.ΣΧ.ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ-

ΒΡΥΟΛΑΚΑΣ 
ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   22 

24 
 ∆ΗΜ.ΣΧ.ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ-ΡΑΧΕΣ-

ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ 
ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   24 

25 ΝΗΠ.ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ-ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ-  
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  

24 

26 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΕΙΜΑ∆ΙΟΥ –∆ΗΜ 
ΧΕΙΜΑ∆ΙΟΥ  - ΒΡΑΧΟΣ (ΜΙΑΜΗΣΙ 

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ) 
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ  48 

27 ∆ΗΜ. ΣΧ. ΣΙΝΩΠΗΣ – ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  14 

28 
ΕΕΕΕΚ Ν. ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ-ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ – 
ΚΑΣΤΡΙ – ΤΣΟΥΚΝΙ∆Α - ΚΟΥΚΟΥΛΙ  

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Α∆ΑΜ  150 

29 
ΕΕΕΚ ΝΕΑΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ-
ΠΑΠΑ∆ΑΤΕΣ - ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ-

ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α-ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ- 
ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  114 

30 
ΒΟΝΙΤΣΑ(2ΜΑΘ) ΠΑΛΑΙΡΟΣ(1ΜΑΘ) -

ΕΕΕΕΚ Ν. ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ 
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ  104 

31 
ΛΟΥΡΟ-ΒΡΥΣΟΥΛΑ-ΑΛΩΝΙΑ-ΣΚΙΑ∆ΑΣ 

(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ 1ο 
ΕΠΑΛ) ΠΡΕΒΕΖΑΣ) 

ΚΡΟΥΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  87 

32 
ΣΦΗΝΩΤΟ-ΒΡΥΣΟΥΛΑ (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΕΠΑΛ) 
ΠΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  32 
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33 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΛΟΥΡΟΣ 

- ΡΕΜΑΤΙΑ 
∆ΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   124 

34 Ν.ΣΙΝΩΠΙ-ΚΟΖΥΛΙ  ΒΑΣΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   32 

35 
∆.ΣΧ.ΛΟΥΡΟΥ-ΑΝΩ ΚΑΤΩ 

ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟ ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  
ΠΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   18 

36 
∆ΗΜ.ΣΧ.ΛΟΥΡΟ -ΚΟΝΤΑΤΕΣ-ΑΝΩ 

ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟ (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 
ΚΑΡΑΒΙ∆ΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  46 

37 
7 Ο ∆.ΣΧ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΤΑΡΑΝΑ- 

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΤΣΙΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  24 

38 
7 Ο ∆.ΣΧ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΜΑΡΓΑΡΩΝ-

ΨΑΘΑΚΙ  ΤΣΙΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   19 

39 ∆ΗΜ.ΣΧ.ΩΡΟΠΟΥ-ΜΑΡΑΘΙΕΣ ΝΑΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   17 

40 
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α-ΛΟΥΡΟΣ- ΣΙΝΩΠΙ ΕΕΕΕ 

ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ 
ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 95 

41 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ--ΑΝΩ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟ-

ΩΡΟΠΟΣ- ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ -
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ   

ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 57 

42 
ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ- ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ-ΛΟΥΤΣΑ 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ ΕΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΣ 80 

43 
13 ΝΗΠ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΓ. ΘΩΜΑΣ – 

ΝΕΟΧΩΡΙ   
ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ   

29 

44 
ΛΟΥΡΟΣ-ΣΦΗΝΩΤΟ-ΣΤΕΦΑΝΗ 

(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦ. ΓΙΑ 1 ΕΠΑΛ 
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ)  

ΝΑΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   32 

45 
ΣΜΥΡΤΟΥΛΑ-ΛΟΥΡΟΣ-ΜΟΥΣΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
 ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 15:10)  

 ΚΑΡΑΒΙ∆ΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  34 

46 
ΣΙΝΩΠΗ - ΣΜΥΡΤΟΥΛΑ-ΜΟΥΣΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
 ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 15:10)  

 ΒΑΣΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  31 

47 
8 ∆ΗΜ.ΣΧ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΜΙΧΑΛΙΤΣΙ 

(µόνο επιστροφή 16:15)  
ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  22 

48 ΤΑΡΑΝΑ-2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ   

20 

49 6 Ο ∆.ΣΧ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΠΑΛΙΟΥΡΙ  
ΣΙΑΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

  
17 

50 7 ∆ΗΜ.ΣΧ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΤΑΡΑΝΑ  
 ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  

24 

51 
7 ∆ΗΜ.ΣΧ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ  
ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  

17 

52 
ΚΟΝΤΑΤΕΣ – ΒΡΥΣΟΥΛΑ (ΑΝΤΑΠΟΚΡ. 

ΜΕ ΚΤΕΛ) 
∆ΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45 

53 
ΕΙ∆.ΣΧΟΛ.Ν.ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ-
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΣΙΑΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  55 

54 
ΑΝΩ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟ-ΣΦΗΝΩΤΟ-

ΛΟΥΡΟΣ(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ 1Ο ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) 

ΣΠΥΡΑΚΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

  
39 
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55 
ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΑΧΗ-ΚΑΝΑΛΑΚΙ-

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ ΕΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)   

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  97 

56 

ΜΥΤΙΚΑΣ-ΑΓ ΘΩΜΑΣ-ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ-
ΨΑΘΑΚΙ-ΠΕΤΡΙΤΣΙΑ-ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ(ΜΟΝΟ 

ΜΕΣΗΜΕΡΙ 15:00) 

ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  

50 

57 
ΣΚΑΦΙ∆ΑΚΙ-ΛΙΜ ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ-7 
∆ΗΜ.ΣΧ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΩΙ),7) 

ΤΣΙΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   35 

58 
ΚΑΤΩ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟ-
∆ΗΜ.ΛΟΥΡΟΥ- ΣΤΕΦΑΝΗ 

ΜΠΕΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ   40 

59 
7 ∆ΗΜ.ΣΧ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 

ΦΑΡΟΣ -ΠΕΤΡΙΤΣΙΑ 
ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ   

37 

60 ΚΑΝΑΛΑΚΙ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ)-ΑΗ∆ΟΝΙΑ- ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   32 

61 
∆ΗΜ ΣΧ. ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ - 

ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ ΓΚΙΩΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   29 

62 -ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΡΑΧΗ –ΠΑΡΓΑ Ι ΡΟΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 62 

63 
 ∆ΗΜ.ΣΧ.ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ-  2ο-

ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ  
ΡΟΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

  
12 

64 10 ∆ΗΜ.ΣΧ.ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ-ΧΟΧΛΑ  ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Α∆ΑΜ  11 

65 1ο ∆ΗΜ ΣΧ.ΚΑΝΑΛΑΚΙ-ΑΗ∆ΟΝΙΑ- ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   32 

66 
1Ο ∆ΗΜ.ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ -ΚΟΡΥΦΟΥΛΑ- 

(∆ΥΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ) 
 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  

29 

67 1Ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ -ΧΟΧΛΑ-  ∆ΗΜΟΛΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  23 

68 1ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ -ΧΟΧΛΑ - 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  
23 

69 
1ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ-ΑΧΕΡΟΥΣΙΑ-

ΜΟΥΖΑΚΕΙΚΑ (µιαµιση διαδ) 
ΛΙΟΛΙΟΥΣΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
48 

70 
1ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ-∆ΕΣΠΟΤΙΚΑ-

ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΥΣΑ 
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  24 

71 
1ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ-ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ-

ΑΗ∆ΟΝΙ-ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ 
 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  27 

72 
2ο ∆ΗΜ.ΣΧ. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ-ΚΑΤΩ 

ΣΚΑΦΙ∆ΩΤΗ- 
 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  42 

73 
2ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ – 

ΜΟΥΖΑΚΑΙΪΚΑ (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   13 

74 
2ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ-ΚΑΣΤΡΙ-
ΑΧΕΡΟΥΣΙΑ-ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ ΜΟΝΟ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΓΚΙΩΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   17 

75 2ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ-ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   12 

76 
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ - 

ΑΝΘΟΥΣΑ 
ΤΟΥΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  23 

77 
∆ΗΜ.ΣΧ. ΑΝΘΟΥΣΑΣ-ΝΗΠΙΑΓ. 

ΤΡΙΚΟΡΦΟ-ΠΑΡΓΑ  
(ΜΙΑΜΗΣΙ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ) 

 ΤΟΥΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  37 

78 ΛΙΒΑ∆ΑΡΙ ΠΑΡΓΑ Β/ΘΜΙΑ ΣΠΥΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  39 

79 ΛΙΒΑ∆ΑΡΙ ΠΑΡΓΑ Α/ΘΜΙΑ ΤΟΥΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   48 

80 ∆ΗΜ.ΣΧ.ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ ΓΙΟΥΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  9 
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81 ∆ΗΜ.ΣΧ.ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΘΕΜΕΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΣ  9 

82 
∆ΗΜ.ΣΧ.ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΛΟΥΤΣΑ-

(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 
ΓΚΟΓΚΑΣ ΖΗΣΗΣ   16 

83 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ-

ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΡΑΧΗ - (ΜΟΝΟ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

 ΓΙΟΥΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
   

11 

84 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΧΟΥ –ΛΟΥΤΣΑ 

(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
Γυµνάσιο Μεσοποτάµου)  

∆ΗΜΟΛΙΑΤΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ   

27 

85 
2Ο ∆.ΣΧ.ΚΑΝΑΛΑΚΙ-ΑΧΕΡΟΥΣΙΑ 

ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ - ΚΟΡΩΝΟΠΟΥΛΟ ΜΟΝΟ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 16:15 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   

16 

86 
2 ΝΗΠ.ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ-ΑΝΩ ∆ΕΣΠΟΤΙΚΑ 

- ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΥΣΣΑ 
ΓΚΙΩΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   50 

87 
1 ∆ΗΜ.ΣΧ.ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ-

ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΥΣΑ ΚΟΝΤΟ∆ΗΜΑΣ   32 

88 
1ο ΝΗΠ.ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ-ΘΕΜΕΛΟ – 

ΚΑΣΤΡΙ - ΚΟΡΩΝΟΠΟΥΛΟ  
ΓΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ  34 

89 
2ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ-
ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ-ΑΧΕΡΟΥΣΙΑ - 

ΚΟΡΩΝΟΠΟΥΛΟ (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   16 

90 ∆ΗΜ.ΣΧ.ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΛΟΥΤΣΑ  
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ   

16 

91 ∆ΗΜ.ΣΧ.ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΛΟΥΤΣΑ  
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ   

16 

92 ∆ΗΜ.ΣΧ.ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΘΕΜΕΛΟ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ   

9 

93 ΚΥΨΕΛΗ-1Ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   18 

94 
∆ΗΜ ΣΧ. ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ - 

ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ 
ΓΚΙΩΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   29 

95 ΑΗ∆ΟΝΙ-1Ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ 
ΚΟΝΤΟ∆ΗΜΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ   

24 

96 
ΚΑΣΤΡΙ-1Ο ΝΗΠ.ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ-1Ο 

∆ΗΜ.ΣΧ.ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ 
ΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   22 

97 
ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΑΧΗ-

∆ΗΜ.ΣΧ.ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΜΟΝΟ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ )  

ΓΙΟΥΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
  

11 

98 
ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΑΧΗ-

∆ΗΜ.ΣΧ.ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΤΣΟΥΚΝΙ∆Α 
ΓΙΟΥΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

   
11 

99 2 ΝΗΠ.ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ-ΜΟΥΖΑΚΕΙΚΑ ΚΟΝΤΟ∆ΗΜΑΣ     29 

100 
ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ-∆ΗΜ.ΣΧ.ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ 

(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ) 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  9 

101 
∆ΗΜ.ΣΧ.ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ-ΜΕΛΙΑΝΑ-

ΧΑΛΑΣΜΑ 
ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  62 

102 
ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ-ΖΕΡΒΟ-ΠΑΠΑ∆ΑΤΕΣ-

ΓΑΛΑΤΑ 
ΜΠΑΛΑΦΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   

19 

103 
ΝΗΠ. .ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΧΑΛΑΣΜΑ-

ΠΑΠΑ∆ΑΤΕΣ 
ΜΠΑΛΑΦΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   

34 
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104 ΖΕΡΒΟ –ΓΑΛΑΤΑ -  ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ  ∆ΗΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  27 

105 ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ – ΠΑΠΑ∆ΑΤΕΣ - ΧΑΛΑΣΜΑ ∆ΗΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  37 

106 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ-ΓΑΛΑΤΑΣ-ΖΕΡΒΟ-

ΣΚΕΜΠΟΣ   
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

32 

107 
ΜΕΛΙΑΝΑ-ΡΙΙΖΟΒΟΥΝΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ 

(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕΚΕΩΦΟΡΕΙΟ) 
ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  57 

108 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΑΛΗ-3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ-
ΛΕΡΟΠΟΥΛΑ (ΜΑΜΙΣΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ)  ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ  50 

109 1Ο ∆ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΦΙΛΙΠ.-∆ΡΥΟΦΥΤΟ -  ΣΙΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  34 

110 1Ο ∆ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΦΙΛΙΠ.-∆ΡΥΟΦΥΤΟ -  ΣΙΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   34 

111 
20 ∆ΗΜ.ΣΧ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ-ΡΩΜΙΑ 
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ∆ΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ 

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α) 

ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

13 

112 2ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ-ΑΝΩΓΙΑΤΑ ΝΤΑΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ   24 

113 2ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ-ΜΕΤΟΧΙ ΝΤΑΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ   22 

114 
2ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ-ΝΗΠ. 
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ - ΠΑΣΧΑΙΚΑ  (∆ΥΟ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ) 

ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   35 

115 
2Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ 

-ΡΩΜΙΑ –  
ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
27 

116 
2Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ 
–ΑΝΩΓΕΙΑΤΑ-ΜΕΤΟΧΙ (δύο φορές την 

εβδοµάδα) 
ΝΤΑΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ   11 

117 ΚΕΡΑΣΩΝΑΣ--ΒΑΘΥ-ΑΝΤΑΠ. ΜΕ ΚΤΕΛ ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΖΗΣΗΣ  19 

118 
ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑ∆ΙΑ – ∆ΗΜ ΣΧ. 

ΚΕΡΑΣΩΝΑ 
ΣΙΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  37 

119 
 ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ-ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑ∆ΙΑ – 

ΑΝΤΑΠ. ΜΕ ΚΤΕΛ 
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

34 

120 
ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑ∆ΙΑ – ∆ΗΜ ΣΧ. 

ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ 
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

19 

121 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ∆ΗΜ. ΣΧ. ΚΕΡΑΣΩΝΑ -   ΣΙΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  27 

122 
∆ΗΜ.ΣΧ.ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ-ΚΑΣΤΡΙ - 

ΞΥΡΟΚΑΜΠΟΣ 
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

18 

123 
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ - ∆ΗΜ. ΣΧΟΛ.  

ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ -  
ΚΟΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  37 

124 
ΑΝΩ ΒΟΥΛΙΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ – ΑΝΤΑΠ. ΜΕ 

ΚΤΕΛ-  
ΛΑΪΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   27 

125 ∆ΗΜ. ΣΧ. . ΚΕΡΑΣΩΝΑ- ΠΑΝΑΓΙΑ -  ΛΑΪΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  27 

126 
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ-ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑ∆ΙΑ-ΑΝΤΑΠ. 

ΜΕ ΚΤΕΛ 
ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΖΗΣΗΣ   32 

127 
∆ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΚΕΡΑΣΩΝΑ-ΑΝΩ 

ΒΟΥΛΙΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ -  ΛΑΪΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   47 

128 
∆ΡΥΜΩΝΑ -ΒΑΘΥ- 

ΚΕΡΑΣΩΝΑ(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΚΤΕΛ) 
ΚΟΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   30 

129 
ΕΙ∆.ΣΧΟΛ.Ν.ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ-
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   
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130 
ΑΝΩ ∆ΡΥΜΩΝΑ – ΚΑΤΩ ∆ΡΥΜΩΝΑ – 
ΚΕΡΑΣΩΝΑΣ – ΑΝΤΑΠ. ΜΕ ΚΤΕΛ  

ΚΟΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  25 

131 
ΝΗΠ - ∆ΗΜ.ΣΧ.ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ- ΒΙΚΗ-
ΗΛΙΟΒΟΥΝΙΑ ( ∆ΥΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ) 

ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ   

37 

132 ∆ΗΜ. ΣΧ. . ΚΕΡΑΣΩΝΑ- ΠΑΝΑΓΙΑ -  ΛΑΪΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  27 

133 ∆ΗΜ.ΣΧ.ΤΥΡΙΑΣ-ΖΟΥΤΙ- 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

19 

134 ∆ΗΜ.ΣΧ.ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ-ΤΥΡΙΑ   ΒΑΣΣΙΟΥ ΠΑΤΡΑ  19 

135 ∆ΗΜ.ΣΧ. ΤΥΡΙΑΣ-ΜΠΟΣΚΑ- 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   

19 

136 
ΤΥΡΙΑ – ΚΡΑΝΙΑ_Β/ΘΜΙΑ(ΜΟΝΟ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)  
ΒΑΣΣΙΟΥ ΠΑΤΡΑ   17 

137 ΤΥΡΙΑ-ΠΑΓΑΝΙΑΚΡΑΝΙΑ (ΝΗΠΙΑ)  ΚΩΤΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  41 

138 
ΜΑΡΚΑΤΕΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ∆ΗΜ. 

ΣΧ..ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ 
ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

32 

139 
ΖΟΥΤΙ-ΤΥΡΙΑ- ΑΚΡΑΙΟΣ  ∆/ΘΜΙΑ 7:00-

14:00 
ΚΩΤΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   24 

140 
ΓΑΛΑΤΑΣ-ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ -ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α 

((ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ 
ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ) 

ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ  44 

141 
ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ-ΤΕΡΜΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ-

1∆ΗΜ.ΣΧ.ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ  
ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ   20 

142 
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ-

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

19 

143 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ – 

ΑΝΤΑΠ. ΜΕ ΚΤΕΛ  
ΜΠΑΚΑΡΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   22 

144 
ΧΑΛΙΚΙΑ – ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ  ∆ΗΜ ΣΧ΄ΚΑΙ 

ΝΗΠ.    
ΜΠΑΚΑΡΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

24 

145 
ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ-ΜΑΡΚΑΤΕΣ- ΑΝΤΑΠ. ΜΕ 

ΚΤΕΛ 
ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

22 

146 
ΧΑΛΙΚΙΑ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ – ΑΝΤΑΠ. ΜΕ 

ΚΤΕΛ  
ΜΠΑΚΑΡΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

24 

147 
ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ -ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α (ΕΠΑΛ 

ΑΡΤΑΣ)  
ΤΣΑΪΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  44 

148 
ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΩΝΑΣ -ΚΕΡΑΣΩΝΑΣ 

(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ)  

ΖΑΨΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
  

27 

149 
ΜΠΟΥΣΟΥΛΙΖΑ-1 ΝΗΠΙΑΓ    

ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ  
ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
24 

150 ΚΟΡΩΝΙ - ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ ΓΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 37 

151 
∆ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΚΑΝΑΛΙΟΥ – ΑΝΩ 

ΦΡΑΞΙΛΑ 
ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 27 

152 ∆ΗΜ.ΣΧ.ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ-ΜΕΛΙΑΝΑ 
ΜΑΡΚΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
62 

153 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ - ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΣ ΛΙΟΛΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 27 

154 
ΒΡΑΧΟΣ ΛΟΥΤΣΑ  1 ∆ΗΜ. ΣΧ. 

ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 64 

155 
ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ - ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ  1 ∆ΗΜ. 
ΣΧ. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ( ∆ΥΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ) 

ΡΟΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 22 
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156 ΝΗΠ. ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΡΑΧΗΣ - ΛΟΥΤΣΑ ∆ΗΜΟΛΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 22 

157 
ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΥΣΣΑ – ΕΣΠ. ΛΥΚ. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΒΑΣΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 107 

158 ∆ΗΜ. ΣΧ. ΣΙΝΩΠΗΣ –  ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 14 

159 1 ∆ΗΜ. ΣΧ. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ- ΚΥΨΕΛΗ ΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 37 

160 
ΚΑΝΑΛΙ – ΒΡΑΧΟΣ (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

0ΛΟΗΜΕΡΟ) ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 30 

161 
∆ΗΜ.ΣΧ.ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ-ΤΕΛΟΣ 

ΚΝΩΣΟΥ-ΤΣΑΡΛΑΜΠΑ  
ΣΙΑΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  17 

162 ΑΝΩ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟ-∆ΗΜ.ΛΟΥΡΟΥ ΜΠΕΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ   37 

163 
∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΡΟΥ – ΣΤΕΦΑΝΗ – 
ΚΑΜΠΟΣ - (ΜΙΑΜΙΣΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ) 

ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 22 

164 
∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΡΟΥ – ΣΤΕΦΑΝΗ 

(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 
ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 12 

165 
∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΡΟΥ – ΣΤΕΦΑΝΗ 

(Β’ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ) 
ΠΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12 

166 
∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΡΟΥ – ΑΝΩ ΡΑΧΗ 

(Β’ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ) 
ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 26 

167 
∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΑΣΣΟΣ 

– ΜΕΛΙΑΝΑ (Β’ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ) 
ΖΗΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 30 

168 
∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΙΤΣΙ 

(Β’ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΘΩΜΑΣ ΚΙΜΩΝΑΣ 18 

169 
∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (Β’ ΞΕΝΗ 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΚΩΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9 

170 
∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (Β’ ΞΕΝΗ 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΚΩΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9 

171 
ΝΗΠ ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ – ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΣ - 

ΜΟΥΖΑΚΑΙΙΚΑ 
ΓΚΟΓΚΑΣ ΖΗΣΗΣ 30 

172 ΝΗΠ. ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ – ∆ΡΥΟΦΥΤΟ  ΣΙΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34 

173 
ΝΗΠ. ΠΑΡΓΑΣ – ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ (ΜΟΝΟ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 
ΣΠΥΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 13 

174 ΝΗΠ. ΚΑΝΑΛΙΟΥ- ΠΑΡ ΚΑΝΑΛΙΟΥ  
ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

20 

175 7. ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ - ΨΑΘΑΚΙ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

19 

176 
7. ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ – ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕς – ΤΑΡΑΝΑ (Β’ ΞΕΝΗ 

ΓΛΩΣΣΑ)Ι 

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

14 

177 
7. ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ – ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ 
ΨΑΘΑΚΙ (Β’ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ)Ι 

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

12 

178 
∆ΗΜ.ΣΧ.ΚΑΝΑΛΙ-ΑΡΤΟΛΙΘΙΑ ΡΙΖΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΧΟΥ- ΡΙΖΑ  
ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 69 

179 
∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΡΟΥ – ΒΡΥΣΟΥΛΑ 

- ΡΕΜΑΤΙΑ 
ΠΟΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 60 

180 ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΡΟΥ – ΤΖΟΥΜΤΖΑ ΝΑΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 32 

181 
∆ΗΜ ΣΧ. ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ - 

ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ 
ΛΙΟΛΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   29 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) 

 

Α/
Α ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 

ΕΜΦΟ
ΡΤΑ 

ΧΙΛ/ΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

1 
Μελιανά -Χαλασµατα-Παπαδάτες-  
Ριζοβούνι ∆ηµ.ΣΧ. - Θεσπ/κο 

21 124,25 1 112 

2 
Συστρούνι-Ρωµανό-Πολυστάφυλλο - 
Ασσο Nικολίτσι-Ελιά -  Θεσπρωτικό 

39 233,64 1 211 

3 
Κρανιά   Εργατ. Κατοικίες  -Θεσπρωτικό           

( Γυµνάσιο  - Λύκειο  ) 14 100,89 1 91 

4 
Θεσπρωτικό -Στεφάνη -Πέτρα  - Ν. 

Κερασούντα -  Φιλιππιάδα (  Γυµνάσιο - 
Λύκειο )  

28 131,42 1 119 

5 

Θεσ/κό  Τύρια -Λούρο-Ωρωπός-
Σαµψούς-Σινώπη - Αρχάγγελος Μύτικας - 

Παντοκράτορας - Λεωφ. Ειρήνης -                          
2ο  ΤΕΕ   ΠΡΕΒΕΖΑΣ  (Απογευµα )  

53 230,99 1 209 

6 
Νικολίτσι- Στεφάνη- Λουρος  -Ωρωπός -

Σαµψούς -Πρέβεζα  1o  ΕΠΑΛ  
51 223,02 1 202 

7 
Θεσπρωτικό   - Νικολίτσι -  Ασσο     

Μεσηµέρι  
13 95,58 0,50 43 

8 
Γοργόµυλο - Τσαγκαρόπουλο - 
Γυµνότοπο- Λύκεια  Φιλιππιάδας  

32 147,35 1 133 

9 
Βαθύ -∆ρυµώνα Κουκλέσι- Παναγιά  -

Κεράσοβο - Ρωµιά - Λύκεια   Φιλιππιάδας  
35 212,40 1 192 

10 
Ανωγειατά -∆ρυόφυτο- Αγ. Γεώργιο -  

Γυµν.& Λύκεια Φιλ/δας 25 159,30 1 144 

11 
Ν. ΚΕΡΑΣΟΥΣ -ΛΥΚΕΙΑ - ΦΙΛΙΠΙΑ∆Α  

(πρωί -)  
5 39,83 1 36 

12 
ΛΥΚΕΙΑ ΦΙΛ/∆ΑΣ   -ΓΗΠΕ∆Ο - 
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α 4  ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ   

3 31,86 4 115 

13 
Πάργα-Τζάρα Κυψέλη -Κορώνη- 

Κορωνόπουλο -Σταυρροχώρι Καστρί -
Καναλακι (Γυµνάσια - Λύκεια ) 

31 172,04 1,00 156 

14 
Λούτσα -Τσουκνίδα-Βαλαν/ραχη-  

Αµµουδιά -Μεσοπόταµο( ∆ηµ.  Σχολείο ) 
12 90,27 1,50 82 

15 
Θεµελο   - Μεσοπόταµο                                                 

(∆ηµ.  Σχολείο  ) 
3 42,48 1 38 

16 
Χόχλα  -  Καναλάκι                                                                  

(Γυµνάσια - Λύκεια )  7 57,35 1,50 78 

17 
Σταυροχώρι -Καστρί-Αχερουσία  
Καναλάκι  ( ∆ηµ. Σχολείο )          

10 59,74 1,50 81 

18 
Α& κΚ. ∆εσποτικά -Βαλανιδούσα -
Καναλάκι ( ∆ηµ. Γυµνάσια - Λύκεια )  

15 106,20 1,50 144 

19 
Λούτσα Τσουκνίδα -Βαλανιδοράχη-
Αµµουδιά  -Μεσοπόταµος-Θεµελο-

Καναλακι    (Γυµν. Λύκεια )  
39 233,64 1,50 317 

20 
Γλυκή -  Βουβοπόταµο  Κλεισούρα -
Μουζακέϊκα -Αηδόνι- - Αχερουσία - 

Νάρκισο - Καναλάκι ( Γυµνάσιο - Λύκειο ) 
14 75,67 1 68 
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21 
Αγια -   Ανθούσα  - Πάργα   Πρωϊ ΚΤΕΛ     

(  Γυµνάσιο - Λύκειο )    µεσηµέρι     
8 69,03 1 62 

22 
Αγ.  Κυριακή   -  Πάργα (Γυµνάσιο  - 

Λύκειο)  
4 35,84 1 32 

23 
 Αγ. Κυριακή –∆εξαµενή Βάλτου - 

Φαλοπα - Ασάγια-     2ο ∆.Σχ. Πάργας      
10 59,74 1,5 81 

24 Κάτω .Ρεµατιά -Βρυσούλα  -Λούρος   29 180,54 1 163 

25 
Aν. Ράχη - Αν . & Κάτω .  Κοτσανόπουλο-

Σφηνωτό- Στεφάνη -Λούρο 
32 196,47 1 178 

26 Λούρο  -  Στεφάνη                       4 47,79 0,5 22 

27 Σινώπη-Σαµψούς-Ωρωπός  -Λούρος 20 119,48 1,50 162 

28 
Κρυοπηγή  - Καµαρίνα -Αρχάγγελο- 
Σινώπη -Κανάλι   (  ∆ηµ.Σχολ. & 

Γυµνασιο )  
23 148,68 1 134 

29 Αρχάγγελος   -Σινώπη 3 38,23 1,50 52 

30 Σαµψούντα -Σινωπη- Αρχάγγελος 8 62,13 1,50 84 

31 
Βράχος -Καστροσυκιά -Παραλία 

Καστροσυκιάς- Φραξύλα PREVEZA 
BEACH-Σχ. Καναλίου  -Αρχάγγελο  

30 185,85 1,50 252 

32 
Χειµαδιό - Ριζά - Μεγαδεντρο-Μυρσίνη -
Αρχάγγελο-Κανάλι- Πρέβεζα  Γυµνασ. 

Λύκεια  
46 270,81 1 245 

33 
Βράχο - Λυγιά  -Καστροσυκιά Φραξύλα -

Aρχάγγελο - Σµυρτούλα -Πρέβεζα       
Γυµνάσιο Αρχαγ. Λύκεια  

49 286,74 1             259 

34 
Κρυοπηγή - Καµαρίνα-Αρχαγγελο-

Σινώπη  - Κανάλι -Πρέβεζα                     
Γυµνάσια - Λύκεια  

38 228,33 1 206 

35 
Κανάλι  -  Αρχάγγελο   ( Γυµνάσιο     

Ζαλόγγου)  
4 35,84 1 32 

36 
Καναλι- Παρ. Καναλίου - Παρ. 

Καστροσυκιάς - Καστροσυκιά    ∆ηµ. Σχ.  
Καναλίου  ώρα  15.30 

12 67,70 0,5 31 

37 
∆. Σχ. Καναλίου - Παρ. Καναλίου -
Φραξύλα-Παραλία Καστρ/κιάς - 
Κατροσυκιά    ώρα 13.15 

12 67,70 0,5 31 

38 
Βιπε   - Μύτικας                               
∆ηµ.   Σχολείο  

5 39,83 1 36 

39 
Ασύρµατο - Σµυρτούλα - Μιχαλίτσι - 

Φλάµπουρα  8ον  ∆ηµ. Σχ.  -   Πρέβεζας 
& Γυµν.Λυκ. Πρεβ.   ( Μόνο   µεσηµέρι  ) 

20 99,56 0,50 45 

40 
Σαµψούς Φλάµπουρα  -Μιχαλίτσι 
Σµυρτούλα -.Ασύρµατο -  8ο ∆.Σχ.-       
Γυµνασ. Φόρο (µ όνο πρωϊ ) 

28 131,42 0,50 59 

41 
Αλωνάκι-Καλαµίτσι--5ο & Πόρος- 4ο 

Γυµνάσιο   Πρέβεζας 
10 59,74 1,50 81 

42 
Κ.Τ.Ε.Λ.   -  Πόρος   1ο Λύκειο - 4ο 

Γυµνάσιο -  
8 51,77 1,50 70 

43 
Αγ. Θωµά - Αγ. Τριάδα -7ο  ∆.Σχ  
Πρέβεζας-     2ο Λύκειο      2ο &3ο  

Γυµνάσιο  -  
9 55,76 1,50 76 

44 
Μύτικα  -∆ροσιά -  1ο Λυκειο- 1ο Γυµν. -

Φόρο - 2ο Λύκειο  15 79,65 1,50 108 
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45 
Φανάρια -∆ροσιά -Παργινόσκαλα- 
Παντοκρατορα-  ∆ηµ.Σχ Παντ/ρα  

10 59,74 1,50 81 

46 
Υ∆ΑΤΟΠΥΡΓΟΣ-ΓΥΜΝ. ΦΟΡΟΥ-
ΓΗΠΕ∆Ο .Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
10 59,74 2 108 

47 
Υ∆ΑΤΟΠΥΡΓΟΣ-ΓΥΜΝ. ΦΟΡΟΥ-
ΓΗΠΕ∆Ο .Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
10 59,74 2 108 

48 
Υ∆ΑΤΟΠΥΡΓΟΣ-ΓΥΜΝ. ΦΟΡΟΥ-
ΓΗΠΕ∆Ο .Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
10 59,74 2 108 

 ∆ΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α       

49 
∆ΗΜ. ΣΧ. ΚΑΝΑΛΙΟΥ - ΜΑΤΣΙΚΑ -ΠΑΡ. 

ΚΑΝΑΛΙΟΥ -ΦΡΑΞΥΛΑ - ΠΑΡ. 
ΚΑΣΤΡΟΣ. -ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ  

26 123,46 0,50 56 

50 

∆ΗΜ.ΣΧ. Ν. ΣΙΝΩΠΗΣ -Αρχάγγελος -
Γήπεδο Αρχαγγέλλου -Ν. Σαµψούς -Μ 
ΟΝΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ  δύο φορές την   

εβδοµάδα  

5 39,83 0,50 18 

51 

Από   8ον  ∆ηµ. Σχ.     Πρέβεζας   ( Μόνο   
µεσηµέρι  ώρα 14.00) για  -Ασύµαρτο -

Πνευµατ. Φάρο  - Σµυρτούλα   
Φλάµπουρα-ΜιχαλίτσιΦλάµπουρα 

12 67,70 0,50 31 

52 
Σαµψούς - Σινώπη -Αρχάγγελος    ΜΟΝΟ   

ΜΕΣΗΜΕΡΙ  
8 51,77 0,50 23 

53 
   2ο ∆.Σχ. Πάργας  -  Αγ. Κυριακή   
ΚΆΘΕ    ∆ΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     

ΣΚΑΡΠΟΣ  
5 39,83 0,50 18 

54 
Βράχος -Καστροσυκιά -Παραλία 

Καστροσυκιάς- Φραξύλα PREVEZA 
BEACH-Σχ. Καναλίου  - 

30 185,85 0,50 84 

55 
Βράχος -Καστροσυκιά -Παραλία 

Καστροσυκιάς- Φραξύλα PREVEZA 
BEACH-Σχ. Καναλίου  - 

30 185,85 0,50 84 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος,  

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 
τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-
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 των όρων και κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας του 1ου Υποέργου µε τίτλο 
«Κατασκευή προσθήκης πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών µονάδων στο ΠΓΝΙ», 
προϋπολογισµού € 21.233.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου του Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – 
Ήπειρος», µε κωδικό MIS 341290 και τίτλο «Προσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών 
Μονάδων στο ΠΓΝΙ».  

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. Τις αριθµ. πρωτ. ∆Υ8/Γ.Π./ΟΙΚ39008/19-3-2007, ∆Υ8/Β/Γ.Π./149955/21-11-2008, ∆Υ8/Β/Γ.Π. 
/76168/10-6-2009 και ∆Υ8/Β/Γ.Π./123381/10-9-2009 αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί «Έγκριση Ρυθµιστικής Μελέτης Ανάπτυξης του ΠΓΝΙ», Έγκριση της 
προµελέτης – οριστικής µελέτης του έργου «Προσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών 
Μονάδων στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ)», Έγκριση της µελέτης 
εφαρµογής και των τευχών δηµοπράτησης του ως άνω έργου και Οριστική παραλαβή της µελέτης 
του έργου αντίστοιχα. 

7. Την αριθµ. 11/21-3-2011 (θ. 17) Απόφαση του ∆.Σ. του ΠΓΝΙ «Υλοποίηση του έργου µε τίτλο 
«Κατασκευή Προσθήκης Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο Π.Γ.Ν.Ι.» από την 
Περιφέρεια Ηπείρου» 
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8. Την αριθµ. πρωτ. ∆Υ8α/Γ.Π.93042/26-8-2009 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, περί Ορισµού αποφαινοµένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου «Προσθήκη 
πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών µονάδων στο Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων». 

9. Την αριθµ. 10/35/25-5-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου για την υλοποίηση 
του παραπάνω έργου µε ∆ικαιούχο την ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

10. Την από 01-07-2011 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 
Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ), για την υλοποίηση του παραπάνω 
έργου.  

11. Την αριθ. 2604/11-07-2011 απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου µε την οποία εντάχθηκε το έργο 
«Προσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο ΠΓΝΙ» µε κωδικό MIS 341290 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος». 

12. Την αριθµ. 23/628/10-08-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η 
µελέτη (οικονοµικά τεύχη) του 1ου Υποέργου µε τίτλο «Κατασκευή προσθήκης πενταόροφου κτιρίου 
νοσηλευτικών µονάδων στο ΠΓΝΙ», προϋπολογισµού € 21.233.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου που 
είναι ενταγµένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», µε 
κωδικό MIS 341290 και τίτλο «Προσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο 
ΠΓΝΙ». 

13. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 70023/7080/03-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
70087/2620/03-10 -2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία, έχοντας 
υπόψη το αριθµ. πρωτ. 3201/25-08-2011 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 
Περιφέρειας Ηπείρου µε το οποίο διατυπώνει τη σύµφωνη γνώµη για τη δηµοπράτηση του 
παραπάνω έργου, καθώς και την από 30-09-2011, θέµα 12ο, γνωµοδότηση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων που γνωµοδοτεί οµόφωνα για την έγκριση της διακήρυξης διεθνούς 
διαγωνισµού του έργου, εισηγείται την έγκριση της διακήρυξης της δηµοπρασίας του και την 
έγκριση της δηµοπράτησης του, βάσει της διακήρυξης µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 27/808/04-10-2011) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας για τη διενέργεια του 1ου Υποέργου µε τίτλο 
«Κατασκευή προσθήκης πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών µονάδων στο ΠΓΝΙ», 
προϋπολογισµού € 21.233.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου του Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – 
Ήπειρος», µε κωδικό MIS 341290 και τίτλο «Προσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών 
Μονάδων στο ΠΓΝΙ» και εγκρίνει τους όρους της δηµοπρασίας του, όπως αυτοί συντάχθηκαν από 
την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω 
αριθµ. πρωτ. 70023/7080/03-10-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύµφωνα και µε το αριθµ. πρωτ. 
3201/25-08-2011 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου µε το οποίο 
διατυπώνει τη σύµφωνη γνώµη για τη δηµοπράτηση του παραπάνω έργου, καθώς και την από 30-
09-2011 (Θέµα 12ο), γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων που 
γνωµοδοτεί οµόφωνα για την έγκριση της διακήρυξης διεθνούς διαγωνισµού του έργου. 

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

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

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

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Επισκευή Αντλιοστασίων ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραµυθιάς», αναδόχου Ιωάννη 
Λαµπρούση.   

 
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. 9/27/06-04-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου του θέµατος, µε µέριµνα και ευθύνη της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και βάσει Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ 
της Περιφέρειας Ηπείρου, του ∆ήµου Σουλίου και του ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραµυθιάς, µε 
προϋπολογισµό δηµοπράτησης € 100.000,00 µε ΦΠΑ, εκ των οποίων ποσό € 
70.000,00 από πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), 
έτους 2011 της Π.Ε. Θεσπρωτίας και ποσό € 30.000,00 από πιστώσεις του ∆ήµου 
Σουλίου. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 69920/1700/03-10-
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2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 70081/2619//03-10-2011 στον φάκελο 9/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το συµφωνητικό της εργολαβίας µεταξύ 
του Προϊσταµένου του Τ.  ∆. Π. της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Θεσπρωτίας και του αναδόχου του 
έργου, υπογράφηκε την 27-06-2011  για ποσό  51.219,49 € χωρίς το Φ.Π.Α, 63.000,00 € 
(µε ΦΠΑ). Συντάχθηκε ο παρόν 1ος Α.Π.Ε  και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για την εκτέλεση 
επιπλέον εργασιών απαραίτητων για την ολοκλήρωση του έργου και την σύνταξη νέων 
τιµών  εργασιών των οποίων η αναγκαιότητα εκτέλεσης προέκυψε µετά την σύνταξη της 
µελέτης και δεν µπορούν να διαχωριστούν από τις συµβατικές εργασίες. Ο 1ος ΑΠΕ και 
το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν για να συµπεριληφθεί µια νέα εργασία, η τοποθέτηση 
ενός πίνακα αντιστάθµισης 10x50 KVAR, ο οποίος δεν συµπεριλαµβανόταν στην µελέτη 
του έργου. Ο υπολογισµός της αξίας της παραπάνω εργασίας έγινε µε πρακτικό 
εξακρίβωσης κόστους από επιτροπή που συστάθηκε για το λόγο αυτόν, µειωµένη κατά 
5.000,00 €, ποσό που θα βαρύνει τον Κύριο του έργου. Η Υπηρεσία εισηγείται τη 
έγκριση του 1ου ΑΠΕ, και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., όπως συντάχθηκαν από την υπηρεσία 
και τον ανάδοχο, δηλαδή χωρίς µεταβολή για τις εργασίες, µε ανάλωση των 
απροβλέπτων και συνολική δαπάνη 63.000,00 € (µε Φ.Π.Α. 23%), σύµφωνα και µε την 
οµόφωνη γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, για την έγκριση 
του 1ου ΑΠΕ, και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., µε το αριθµ. 4/26-09-2011 (Θέµα 11ο) Πρακτικό 
του, το οποίο επισυνάπτεται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 27/809/04-10-2011) 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επισκευή 
Αντλιοστασίων ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραµυθιάς», αναδόχου Ιωάννη Λαµπρούση, όπως 
συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας, ήτοι χωρίς µεταβολή για τις 
εργασίες, µε ανάλωση των απροβλέπτων και συνολική δαπάνη 63.000,00 € (µε Φ.Π.Α. 
23%), όσο και η συµβατική δαπάνη και για την έγκριση του οποίου γνωµοδότησε οµόφωνα 
το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε το αριθµ. 4/26-09-2011 (Θέµα 
11ο) Πρακτικό 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, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 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 του 3ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση δρόµου Άρτας – Κοµµένου (1η επαρχιακή οδός) – Υποτµήµα Β’», 
αναδόχου ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ.   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆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. 3523/03-10-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 70215/2633/03-10-2011 στον φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από από το επιχειρησιακό 
πρόγραµµα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ–ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» και 
συγχρηµατοδοτείται κατά 78,90% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής ανάπτυξης 
και κατά 21,10% από Εθνικούς πόρους σύµφωνα µε την αριθµ πρωτ.  1713/28-4-2010 
απόφαση ένταξης  πράξης της Γενικής Γραµµατέως Περιφερείας Ηπείρου. Ο παρών 3ος 
ΑΠΕ, συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08 προκειµένου: 
α) να τακτοποιήσει τις αυξοµειώσεις των ποσοτήτων βάσει των επιµετρήσεων των 
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εκτελεσµένων εργασιών, β) να περιλάβει την ανάλωση των υπόλοιπων 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 ασφάλτου κατά 15.795,34 € 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. Ο 3ος ΑΠΕ παρουσιάζει υπέρβαση κατά 15.795,34 € µε ΦΠΑ, σε σχέση µε τον 2ο 
ΑΠΕ, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της απολογιστικής δαπάνης της 
ασφάλτου όπως αναλυτικά παραπάνω αναγράφεται. Η Υπηρεσία εισηγείται τη έγκριση 
του 3ου ΑΠΕ, και σηµειώνει ότι η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου 
µε το αριθµ. πρωτ. 3515/03-10-2011 έγγραφό της διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για 
την 3η Τροποποίηση Σύµβασης του ανωτέρω έργου καθώς και ότι το Τεχνικό Συµβούλιο 
∆ηµοσίων Έργων γνωµοδότησε οµόφωνα για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ µε το αριθµ. 4/12-
09-2011 (θέµα 12ο) – Πρακτικό του, τα οποία επισυνάπτονται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 27/810/04-10-2011) 

Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας που 
χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ–
ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013», µε τίτλο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόµου Άρτας – Κοµµένου 
(1η επαρχιακή οδός) – Υποτµήµα Β’», αναδόχου ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ, 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 
Π.Ε. Άρτας, µε το αριθµ. 4ο/12.09.2011 (θέµα 12ο) Πρακτικό του, ενώ η Ενδιάµεση 
∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου µε το αριθµ. πρωτ. 3515/03-10-2011 έγγραφό 
της, διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την 3η Τροποποίηση της Σύµβασης του ανωτέρω 
έργου.  

Ο 3ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης εργασιών 1.252.346,22 € και µε το ΦΠΑ 1.540.385,86 
€ µε υπέρβαση κατά 15.795,34 € µε ΦΠΑ, σε σχέση µε τον 2ο Α.Π.Ε., που οφείλεται 
αποκλειστικά στην αύξηση της απολογιστικής δαπάνης της 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,  

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 


