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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/19-06-2020
Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου
(Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του
έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία αποτελείται από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο,
δύο (2) Αντιπεριφερειάρχες ως μέλη, όπως ορίσθηκαν με την αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και οκτώ (8) Περιφερειακούς Συμβούλους ως μέλη
(τακτικά και αναπληρωματικά), όπως εκλέχθηκαν με την αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής:
Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
Β. Τακτικά Μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος
Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος
Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος
Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος
Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος
Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος
Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος

Γ. Αναπληρωματικά μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Σίμου - Τάσιου Αναστασία, Περιφερειακός Σύμβουλος
Μπραΐμη - Μπότση Σταυρούλα, Περιφερειακός Σύμβουλος
Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος
Γκούμας Αχιλλέας, Περιφερειακός Σύμβουλος
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος,
Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος
Νάνος Ευστάθιος, Περιφερειακός Σύμβουλος
Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ.
οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:
Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
Β. Τα μέλη:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), μέλος
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), μέλος
Βαρέλης Δημήτριος, μέλος
Κατέρης Ιωάννης, μέλος
Καλούδης Βασίλειος, μέλος
Ζάψας Γεώργιος, μέλος
Παππάς Δημήτριος (Τάκης), μέλος
Κιτσανού Μαργαρίτα, μέλος

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.
74817/1355/17-06-2020 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).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,
συζήτησε και αποφάσισε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, ως
εξής:
1.

Έγκριση του Πρακτικού Νο2/11-06-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού
μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000000, για τη συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση
πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2020, συνολικού
προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού.

2.

Έγκριση του από 10-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες
εργασίες αποκατάστασης βατότητας της οδού πρόσβασης προς Καραβοστάσι μετά από
πλημμύρες και σύνδεσή της με το επαρχιακό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού € 150.000,00
με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

3.

Έγκριση του από 11-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή
αρδευτικής διώρυγας του (Τ.Ο.Ε.Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ)», προϋπολογισμού € 30.974,00 με ΦΠΑ
και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

4.

Έγκριση του από 2ου/28-04-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-012020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση σύνδεσης διακλάδωσης δρόμου Ζωτικό –
Μπεστιά με Κάτω Ζωτικό», προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ.

5.

Έγκριση του από 09-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-06-2020
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες στο Δήμο
Πωγωνίου», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.

6.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή νέας
γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων (2ης επαρχιακής οδού)»
προϋπολογισμού € 3.900.000,00 με ΦΠΑ.

7.

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του
για την υλοποίηση του υποέργου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του
επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού
€ 74.400,00 με ΦΠΑ, και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.

8.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της
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Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση αγωγών κατάθλιψης – προσαγωγής και εργασίες
επισκευής φρεατίων στο αρδευτικό δίκτυο Αμμουδιάς του ΤΟΕΒ Αχέροντα»,
προϋπολογισμού € 31.804,00 με ΦΠΑ.
9.

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 69527/6646/12-06-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου με θέμα «Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τους εν εξελίξει
ανοικτούς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς της Περιφέρειας Ηπείρου για το διάστημα από
12.06.2020 έως 22.06.2020 λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

10.

Απόφαση για την κατάπτωση ή μη των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στους
διαγωνισμούς την κατασκευή των έργων της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση
βατότητας οδών και σύνδεσή τους με επαρχιακή οδό στα όρια του Δήμου Κεντρικών
Τζουμέρκων προς εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α.» και «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων έως όρια
Ηπείρου», βάσει των σχετικών γνωμοδοτήσεων του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

11.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση στηθαίων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», αναδόχου «ΜΕΓΚΛΗΣ
ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ Α.Τ.Τ.Ε. & Ε.Ε.» με δ.τ. «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.», μέχρι την 31-08-2020.

12.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στηθαίων στο Εθνικό οδικό δίκτυο», αναδόχου
«ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ Α.Τ.Τ.Ε. & Ε.Ε.» με δ.τ. «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.», μέχρι την 31-082020.

13.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)
Πωγωνίου» αναδόχου «Κ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ – ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ο.Ε.», μέχρι την 31-08-2020.

14.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)
Ηγουμενίτσας», αναδόχου «Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ
Ε.Ε. – ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ», μέχρι την 31-07-2020.

15.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού πρόσβασης από Ανατολική σε γέφυρα Παπαστάθη
(Τσιμεντοστρώσεις, κατασκευή οχετών, διευθέτηση υδάτων)», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΣΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2020.

16.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου
Φιλιππιάδας», αναδόχου «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ε.Ε. ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ», μέχρι την 30-09-2020.

17.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Καμπής - Φιλιππιάδας» αναδόχου
«ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-10-2020.

18.

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,97%) του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής
Αυλότοπου», αναδόχου Έντι Ι. Ράφτη.

19.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου
2020 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).

20.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κάτω Λάβδανη-Αγία
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Μαρίνα-Καστανή και από διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγ/τσα προς ΔεσποτικόΑετόπετρα-Λάβδανη-Στρατίνιστα έτους 2020».
21.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες μετατόπισης δικτύου ύδρευσης και οδοφωτισμού στο
στρατόπεδο Βελισσαρίου (παροχή υπηρεσιών)».

22.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 20-12-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διάνοιξη δρόμου
από Γκινούς προς Μεγάλη Ράχη στην περιφέρεια της Τ.Κ. Βαργιάδων Δήμου Δωδώνης»,
προϋπολογισμού 187.000,00 € με ΦΠΑ.

23.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-03-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάστασησυντήρηση οδού Ανατολή-Κατσικά», προϋπολογισμού 320.000,00 € με Φ.Π.Α.

24.

Έγκριση του Πρακτικού Νο2/11-06-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού
μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000001, για τη συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση
πρασίνου στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2020, συνολικού
προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού.

25.

Έγκριση του 2ου/03-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-02-2020
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Βελτίωση οδικής λειτουργίας τμήματος του οδικού δικτύου Ελεούσα – Κρύα (Ν.
Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού 485.000,00 € με ΦΠΑ.

26.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση
επαρχιακής οδού Γρανιτσοπούλα - Ριζό Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με
Φ.Π.Α.

27.

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση γέφυρας
σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την Τ.Κ Λοφίσκου», προϋπολογισμού 290.000,00
€ με ΦΠΑ.

28.

Απόφαση για την κατάπτωση ή μη της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς
Αμάραντο – Λουτρά Αμαράντου», βάσει της σχετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

29.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης υπηρεσιών του
υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Υπηρεσίες φύλαξης νέου κλειστού γυμναστηρίου
Ιωαννίνων», αναδόχου εταιρείας «ΒSS Ο.Ε.».

30.

Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,86 %) του έργου
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση - βελτίωση επαρχιακής οδού από κόμβο Εγνατίας
οδού - Αγία Κυριακή - Ιερός χώρος Σουλίου», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

31.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου 2020
(έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).

32.

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 63369/2036/10-06-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου με θέμα: «Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου: «Παροχή
Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες και Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και
Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού (επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και
Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου “Improving water
management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” με το
ακρωνύμιο “SAVE- WATER”».
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33.

Έγκριση του Πρακτικού 1/12-06-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού, για το έργο «Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την εκπόνηση
μελετών και σχεδίων δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CI-NOVATEC»,
προϋπολογισμού € 10.200,00 με ΦΠΑ του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής
Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020».

34.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων
της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιουλίου Αυγούστου έτους 2020.

35.

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 71924/5011/15-06-2020 (ΑΔΑ: 6Θ7Ζ7Λ9-Ν6Ο) απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του
εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη
δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου».

36.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Ιωαννίνων οικ. έτους 2020.

37.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη των εκτός
κανονικού ωραρίου αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων (Πρόσθετα Τέλη) για το Β’
εξάμηνο του έτους 2020 των κτηνιάτρων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
της Π.Ε. Ιωαννίνων.

38.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το Πρόγραμμα εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου
του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Ιωαννίνων.

39.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη φιλοξενία του τηλεοπτικού συνεργείου της
εκπομπής SELFIE της ΕΤ 2.

40.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε
πρόγραμμα προώθησης εξαγωγών.

41.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Microsite και
τη Δημιουργία Περιεχομένου και SEO-SEM.

42.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην
τελεκατάρτιση τουριστικών φορέων στα υγειονομικά πρωτόκολλα.

43.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη φιλοξενία ομάδας για το γύρισμα
ντοκιμαντέρ με τίτλο “The riding project”.

44.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας
Ηπείρου στον τουριστικό οδηγό Let’s go Preveza.

45.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για υπηρεσίες σχεδιασμού, εγκατάστασης και
λειτουργίας εκθεσιακού κέντρου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ADRION 5 SENSES
– Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all five Senses», στο πλαίσιο του
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020.

46.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην
διοργάνωση δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας της πρώην Κοινότητας Καλαρρυτών.

47.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση και διευθέτηση ρέματος στο Κάτω Ζωτικό για αποφυγή
πλημμυρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)».

48.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στη θέση Άγιος Αθανάσιος Μετσόβου
(πρόσβαση κτηνοτροφικών μονάδων) (παροχή υπηρεσιών)».

49.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-02-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και τοποθέτηση
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μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο γήπεδο
Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς», προϋπολογισμού 54.560,00 € με Φ.Π.Α.
50.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση
επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.

51.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση
επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.

52.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια, κατακόρυφη
σήμανση και στηθαία ασφαλείας επαρχιακού οδικού δικτύου», προϋπολογισμού € 200.000,00
με ΦΠΑ.

53.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Άρτας «Συντήρηση - ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού 18 στις θέσεις Μακρύκαμπο,
Καρκαβελέικα», αναδόχου «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την 05-09-2020.

54.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Άρτας «Συμπληρωματικές εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Αράχθου και
προστασίας της παλαιάς γέφυρας Άρτας», αναδόχου Λάμπρου Γεωργούλα, ΕΔΕ, μέχρι την
20-10-2020.

55.

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 1211/10-06-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με
θέμα: «Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή
πεζοδρομίων και βελτίωση της 4ης επαρχιακής οδού εντός των ορίων του Δήμου Αρταίων»
προϋπολογισμού 80.000,00 €».

56.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης του
έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες ανάντη Ιστορικής γέφυρας Άρτας».

57.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

58.

Έγκριση του Πρακτικού Ι/10-06-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς και οικονομικής Προσφοράς) της Επιτροπής Διενέργειας
του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών παραλαβής,
αποθήκευσης (ξηράς αποθήκευσης & συντήρηση υπό ψύξη 1-4οC), συντήρησης,
φορτοεκφόρτωσης και διανομής τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στα
πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής
«ΤΕΒΑ 2015-2016» με Κωδικό ΟΠΣ 5000127 της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Άρτας
της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 7.830,00 με Φ.Π.Α.

59.

Έγκριση διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, για
τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής
Ενότητας Άρτας.

60.

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 69680/9277/09-06-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου,
με θέμα: «Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών Διαγωνισμού για το έργο: «Βελτίωση 1ης
επαρχιακής οδού και κατασκευή κυκλικού κόμβου στο Γραικοχώρι», προϋπολογισμού
1.050.000,00 Ευρώ».

61.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών σήμανσης για τις ανάγκες
της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

62.

Έγκριση του Πρακτικού Νο2/15-06-2020 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της
Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου
για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της
παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα
Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 16.601,49 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού.
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63.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

64.

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του για την
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς και θανάτωσης / καταστροφής ζώων για το έτος 2020 στην
Π.Ε. Θεσπρωτίας

65.

Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π. Ε.
Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2020.

66.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια τριών (3) σύγχρονων
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο «ADRIPASS», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-B 2014-20 Adriatic – Ionian (ADRION).

67.

Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ως προς το χρονοδιάγραμμα,
του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των
δράσεων του έργου “Integrating multimodal connections in the Adriatic-Ionian region ADRIPASS”», στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας Interreg V-B 2014-20 Adriatic – Ionian (ADRION).

68.

Έγκριση 9ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2019-2020.

69.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Επανατοποθέτηση τεσσάρων (4) αυτόνομων διατάξεων πρόσβασης ΑΜΕΑ στην
θάλασσα (παροχή υπηρεσιών)».

70.

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 70310/159/10-06-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου,
με θέμα: «Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών Διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση βελτίωση οδού Ν. Σινώπη-Κανάλι - Εθν. Οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (Β’ Φάση)»
Προϋπολογισμού: 120.000,00 Ευρώ».

71.

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 70564/160/10-06-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου,
με θέμα: «Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας Διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση –
Σήμανση 5ης Επαρχιακής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας» Προϋπολογισμού: 143.400,00 Ευρώ».

72.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της
Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020.

73.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας, για την
καταβολή τόκων σε εκτέλεση της αρ. 299/2019 διαταγής πληρωμής του Διοικητικού
Εφετείου Ιωαννίνων.

74.

Έγκριση του Πρακτικού I/01-06-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού
μειοδοτικού διαγωνισμού, για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων της
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Ν. Πρέβεζας».

75.

Έγκριση των Πρακτικών Ι/29-05-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/16-06-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού
μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της
ελιάς έτους 2020, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας προϋπολογισμού 165.194,70 € με
Φ.Π.Α.

76.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Βράχου (προμήθεια υλικών)».

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:
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1.

Έγκριση του από 17-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση
αποκατάσταση βατότητας της Ε.Ο Ιωαννίνων – Κοζάνης και προστασία πρανών από τον
ποταμό Σαραντάπορο», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

2.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού από Ξηρόλοφο προς Σκάνδαλο
Θεσπρωτίας μετά από υπερχείλιση παρακείμενου ρέματος», αναδόχου ΑΡΙΑΔΝΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε., μέχρι την 31-08-2020.

3.

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 12,71%) του έργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου Λουτρότοπου ΠΕ Άρτας», αναδόχου «Ι.
ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.».

4.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος και υλικών επισκευής ηλεκτροκινητήρων
αντλιοστασίων του ΓΟΕΒ λεκάνης Ιωαννίνων».

5.

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του
για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων
πολυαιθυλενίου PE / DN 500 - ND=12,5 Atm για την αντικατάσταση αγωγού άρδευσης
αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης Πρέβεζας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., και
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.

6.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Συντήρηση συμπλήρωση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ΛογγάδωνΔροσοχωρίου-Κράψης-Γότιστα-Μπαλντούμα έτους 2020».

7.

Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού για την υλοποίηση
του έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 20152016" - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ
500127.

8.

Έγκριση άσκησης Αίτησης Προσωρινού Προσδιορισμού Τιμής Μονάδος ενώπιον του
Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, για την απαλλοτρίωση των εκτάσεων που απαιτούνται
για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση αποκατάσταση οδού
παράκαμψης Φιλιππιάδας με αφετηρία τον κόμβο της Καμπής».

9.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση πρόσβασης, προστασία και καθαρισμός ρεμάτων στον
Αμμότοπο και το Κομπότι Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».

10.

Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού για την υλοποίηση
του έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016" - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε.
Θεσπρωτίας" με κωδικό ΟΠΣ 5000138.

11.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης ρέματος καθώς και καθαρισμού – διαμόρφωσης
αιγιαλών στα όρια της Τ.Κ. Πέρδικας (παροχή υπηρεσιών)».

12.

Έγκριση του από 04-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-06-2020
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον δημοτικό σχολείο
Καναλίου» προϋπολογισμού € 680.920,00 με ΦΠΑ.
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13.

Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού για την υλοποίηση
του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «’’ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016/ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ’’».

14.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης ρεμάτων που καταλήγουν στον αιγιαλό και
διαμόρφωση αυτών στα όρια του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (παροχή υπηρεσιών)».

15.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου
στην ευρύτερη περιοχή του Μετσόβου».

16.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση κατολίσθησης και πρανών στα όρια της Τ.Κ. Ελατοχωρίου
(παροχή υπηρεσιών)».

17.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση προσβάσεων προς τα παράλια του Ν. Πρέβεζας (προμήθεια
υλικών».

18.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης επί της
επαρχιακής οδού Μόλιστα - Γαναδιό».

19.

Έγκριση τροποποίησης των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού,
προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ, για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή
Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες και Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και
Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού (επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και
Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου “Improving water
management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” με το
ακρωνύμιο "SAVE-WATER”», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
“Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020".

20.

Έγκριση άσκησης ενδίκων μέσων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, για την
απαλλοτρίωση των εκτάσεων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Παράκαμψη Νικόπολης - Συγκοινωνιακά Έργα Ανάδειξης
Αρχαιολογικού Χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου».

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση
και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούμενης, από 05-06-2020
συνεδρίασης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/842/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της
αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν
οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση του Πρακτικού Νο2/11-06-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού
μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
με Κ.Α. 2019ΕΠ53000000, για τη συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο
Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2020, συνολικού προϋπολογισμού €
74.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/2410-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 9/481/06-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε, η

διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, συνοπτικού
διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ, για την εκτέλεση των κάτωθι
υποέργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση
πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2020 (καθαρισμός δρόμων από
θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους), του έργου της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση
πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», βάσει των σχετικών
μελετών (τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισμός) που συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 3850/01-04-2020 εισήγηση
της υπηρεσίας, ως εξής: 1. ΥΠΟΕΡΓΟ: «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας &
Ε.Ο. Άρτας – Όρια Νομού Τρικάλων, έτους 2020 (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού €
18.000,00 με Φ.Π.Α. 2. ΥΠΟΕΡΓΟ: «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. από γέφυρα Καλογήρου
έως Πρέβεζα & ενωτική Κόμβος Φραξήλα – κόμβος Λιμποχοβίτη, έτους 2020 (Παροχή
Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 16.000,00 με Φ.Π.Α. 3. ΥΠΟΕΡΓΟ: «Συντήρηση πρασίνου
στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς & Ιωαννίνων – Κόνιτσας – Όρια Νομού Κοζάνης, έτους 2020
(Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 16.000,00 με Φ.Π.Α. 4. ΥΠΟΕΡΓΟ: «Συντήρηση
πρασίνου στα όρια Νομού Πρέβεζας – Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (από σήραγγα Ακτίου έως
Ηγουμενίτσα), έτους 2020 (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 16.000,00 με Φ.Π.Α. 5.
ΥΠΟΕΡΓΟ: «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Μετσόβου – όρια Νομού Τρικάλων,
έτους 2020 (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 8.000,00 με Φ.Π.Α. Επίσης,
συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
6. Την αριθμ. 12/645/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το

από 05-05-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού του
θέματος, σύμφωνα με το οποίο αναδείχθηκαν προσωρινοί μειοδότες ανά υποέργο, οι κάτωθι
διαγωνιζόμενοι, των οποίων οι προσφορές υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, προσκόμισαν τα
απαιτούμενα από τη σχετική διακήρυξη δικαιολογητικά, οι τεχνικές τους προσφορές και οι
οικονομικές τους προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές ως εξής: 1. Για το υποέργο: «Συντήρηση
πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας & Ε.Ο. Άρτας – Όρια Νομού Τρικάλων, έτους 2020
(Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 18.000,00 με Φ.Π.Α, ο Οικονομικός Φορέας
«ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΔΕ», με ποσό προσφοράς 10.451,61
€ χωρίς Φ.Π.Α. 2. Για το υποέργο: «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. από γέφυρα Καλογήρου
έως Πρέβεζα & ενωτική Κόμβος Φραξήλα – κόμβος Λιμποχοβίτη, έτους 2020 (Παροχή
Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 16.000,00 με Φ.Π.Α., ο Οικονομικός Φορέας «ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΧΡ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ», με ποσό προσφοράς
10.193,54 € χωρίς Φ.Π.Α. 3. Για το υποέργο: «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων –
Κακαβιάς & Ιωαννίνων – Κόνιτσας – Όρια Νομού Κοζάνης, έτους 2020 (Παροχή Υπηρεσιών)»,
προϋπολογισμού € 16.000,00 με Φ.Π.Α., ο Οικονομικός Φορέας «ΛΑΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΔΕ», με ποσό προσφοράς 9.290,32 € χωρίς Φ.Π.Α. 4. Για το
υποέργο: «Συντήρηση πρασίνου στα όρια Νομού Πρέβεζας – Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας
(από σήραγγα Ακτίου έως Ηγουμενίτσα), έτους 2020 (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού
€ 16.000,00 με Φ.Π.Α., ο Οικονομικός Φορέας «ΤΣΙΩΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ
ΕΔΕ», με ποσό προσφοράς 9.935,48 € χωρίς Φ.Π.Α. 5. Για το υποέργο: «Συντήρηση πρασίνου
στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Μετσόβου – όρια Νομού Τρικάλων, έτους 2020 (Παροχή Υπηρεσιών)»,
προϋπολογισμού € 8.000,00 με Φ.Π.Α., ο Οικονομικός Φορέας «Κ.ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ-ΓΚΑΛΙΜΑΝΑΣ
Ο.Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ», με ποσό προσφοράς 5.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
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7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο

θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6806/11-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1306/11-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία διαβιβάζει συνημμένα το
από 2ο/11-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού του
θέματος.
8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,

εισηγήθηκε ο επόμενος διαγωνισμός να είναι κατά Περιφερειακή Ενότητα, ώστε να ελέγχεται
αποτελεσματικότερα.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το Πρακτικό Νο2/11-06-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού,
συνολικού προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ, για την εκτέλεση των κάτωθι υποέργων της
Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό
Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2020 (καθαρισμός δρόμων από θάμνους και κλαδιά που
φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους), του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2019ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό
Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», ήτοι:
1. ΥΠΟΕΡΓΟ: «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας & Ε.Ο. Άρτας – Όρια Νομού
Τρικάλων, έτους 2020 (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 18.000,00 με Φ.Π.Α.
2. ΥΠΟΕΡΓΟ: «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. από γέφυρα Καλογήρου έως Πρέβεζα & ενωτική
Κόμβος Φραξήλα – κόμβος Λιμποχοβίτη, έτους 2020 (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού
€ 16.000,00 με Φ.Π.Α.
3. ΥΠΟΕΡΓΟ: «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς & Ιωαννίνων – Κόνιτσας –
Όρια Νομού Κοζάνης, έτους 2020 (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 16.000,00 με
Φ.Π.Α.
4. ΥΠΟΕΡΓΟ: «Συντήρηση πρασίνου στα όρια Νομού Πρέβεζας – Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας
(από σήραγγα Ακτίου έως Ηγουμενίτσα), έτους 2020 (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού
€ 16.000,00 με Φ.Π.Α.
5. ΥΠΟΕΡΓΟ: «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Μετσόβου – όρια Νομού Τρικάλων,
έτους 2020 (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 8.000,00 με Φ.Π.Α.
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής
και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην αποσφράγιση και
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόμισαν οι προσωρινοί μειοδότες του
διαγωνισμού ανά υποέργο, που αναδείχθηκαν βάσει του από 05-05-2020 Πρακτικού της Επιτροπής
Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 12/645/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε την πληρότητα των δικαιολογητικών,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία, ομόφωνα
εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού, στους προσωρινούς μειοδότες για το κάθε υποέργο.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού



Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, συνολικού
προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ, για την εκτέλεση των υποέργων της Περιφέρειας Ηπείρου,
για τη συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας
Ηπείρου, έτους 2020 (καθαρισμός δρόμων από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και
στις τάφρους), του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση,
συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 20192021»,
στους κάτωθι μειοδότες, ανά υποέργο, των οποίων οι προσφορές υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα,
προσκόμισαν τα απαιτούμενα από τη σχετική διακήρυξη δικαιολογητικά, οι τεχνικές και οι οικονομικές
τους προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, σύμφωνα με το από 05-05-2020 Πρακτικό της Επιτροπής
Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 12/645/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισαν, ήταν πλήρη σύμφωνα με τα
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οριζόμενα στο άρθρο 6 της διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με το ανωτέρω,
Πρακτικό Νο2/11-06-2020 της Επιτροπής Διενέργειας, ως εξής:



1.

Για το υποέργο: «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας & Ε.Ο. Άρτας – Όρια
Νομού Τρικάλων, έτους 2020 (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 18.000,00 με Φ.Π.Α,
στον Οικονομικό Φορέα «ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΔΕ», με
ποσό προσφοράς 10.451,61 € χωρίς Φ.Π.Α.

2.

Για το υποέργο: «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. από γέφυρα Καλογήρου έως Πρέβεζα &
ενωτική Κόμβος Φραξήλα – κόμβος Λιμποχοβίτη, έτους 2020 (Παροχή Υπηρεσιών)»,
προϋπολογισμού € 16.000,00 με Φ.Π.Α., στον Οικονομικό Φορέα «ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΧΡ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ», με ποσό προσφοράς
10.193,54 € χωρίς Φ.Π.Α.

3.

Για το υποέργο: «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς & Ιωαννίνων –
Κόνιτσας – Όρια Νομού Κοζάνης, έτους 2020 (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού €
16.000,00 με Φ.Π.Α., στον Οικονομικό Φορέα «ΛΑΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΔΕ», με ποσό προσφοράς 9.290,32 € χωρίς Φ.Π.Α.

4.

Για το υποέργο: «Συντήρηση πρασίνου στα όρια Νομού Πρέβεζας – Ε.Ο. Πρέβεζας –
Ηγουμενίτσας (από σήραγγα Ακτίου έως Ηγουμενίτσα), έτους 2020 (Παροχή Υπηρεσιών)»,
προϋπολογισμού € 16.000,00 με Φ.Π.Α., στον Οικονομικό Φορέα «ΤΣΙΩΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΕΔΕ», με ποσό προσφοράς 9.935,48 € χωρίς Φ.Π.Α.

5.

Για το υποέργο: «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Μετσόβου – όρια Νομού
Τρικάλων, έτους 2020 (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 8.000,00 με Φ.Π.Α., στον
Οικονομικό Φορέα «Κ.ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ-ΓΚΑΛΙΜΑΝΑΣ Ο.Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ», με
ποσό προσφοράς 5.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Εγκρίνει την ανάθεση των υπηρεσιών για τον καθαρισμό δρόμων του Εθνικού Οδικού Δικτύου από
θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους, στους ανωτέρω μειοδότες, ανά
υποέργο, και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, με ποσά ως οι οικονομικές τους προσφορές,
καθώς και την προκαλούμενη δαπάνη για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση,
συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 20192021».
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2
Συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση των υποέργων:
1. ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Μέτσοβο-όρια Ν. Τρικάλων
έτους 2020 (Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 8.000,00 €.
2. ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κακαβιάς &ΙωαννίνωνΚόνιτσας όρια Ν Κοζάνης έτους 2020 (Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 16.000,00 €.
3. ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στα όρια νομού Πρέβεζας –Ε.Ο. Πρέβεζας Ηγουμενίτσας (από σήραγγα Ακτίου έως Ηγουμενίτσα )έτους 2020(Παροχή υπηρεσιών),
προϋπολογισμού 16.000,00 €.
4. ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. από Γέφυρα Καλογήρου έως Πρέβεζα &
Ενωτική Κόμβος Φραξήλα -Κόμβος Λιμποχωβίτη έτους 2020(Παροχή υπηρεσιών),
προϋπολογισμού 16.000,00 €.
5. ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας &Ε.Ο. Άρτας –όρια
Νομού Τρικάλων έτους 2020 (Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 18.000,00 €.
του έργου «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό
Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου2019-2021 της ΣΑΕΠ530 με ΚΑ 2019ΕΠ53000000)» συνολικού
προϋπολογισμού 74.000,00 €.

1.

Στα Ιωάννινα, σήμερα στις 11-06-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30' π.μ., οι υπογράφοντες:
Παπαδημητρίου Βασιλική, Γεωπόνος Τ.Ε., ως Πρόεδρος,

2.

Σιαμπίρη Δέσποινα Τοπογράφος Μηχανικός, Μέλος και

3.

Κερομύτη Αγνή Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., Μέλος,

που αποτελούμε Επιτροπή για την διεξαγωγή της δημοπρασίας της επικεφαλίδας,
σύμφωνα με την αριθ. 12/645/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου, συγκεντρωθήκαμε στο Γραφείο 334, 2ος όροφος της Περιφέρειας Ηπείρου, με σκοπό
την αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών που προσκόμισαν οι προσωρινοί
μειοδότες της συνοπτικής διαδικασίας που αναφέρεται ανωτέρω, κατόπιν του με αρ. πρωτ. οικ.
57968/5690/21-05-2020 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου.
Η επιτροπή διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε την εμπρόθεσμη υποβολή των ανωτέρω φακέλων,
προέβη στην αποσφράγισή τους, μονόγραψε και σφράγισε τα περιεχόμενα δικαιολογητικά.
Η επιτροπή στη συνέχεια προέβη στο έλεγχο των δικαιολογητικών και διαπίστωσε την
πληρότητά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.
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Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού των υποέργων του
θέματος, ως ακολούθως:
1 . ΤΣΙΩΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΕΔΕ, 9.935,48 € (χωρίς Φ.Π.Α.),
για το ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στα όρια νομού Πρέβεζας –Ε.Ο. Πρέβεζας –
Ηγουμενίτσας έτους 2020 (Παροχή υπηρεσιών ), προϋπολογισμού 16.000,00 €.
2. ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΔΕ, 10.451,61 € (χωρίς Φ.Π.Α.), για το
ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας &Ε.Ο. Άρτας –όρια Νομού
Τρικάλων έτους 2020 (Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 18.000,00 €.
3. ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΧΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, 10.193,54 € (χωρίς Φ.Π.Α.), για το ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στην
Ε.Ο. από Γέφυρα Καλογήρου έως Πρέβεζα & Ενωτική Κόμβος Φραξήλα
-Κόμβος Λιμποχωβίτη έτους 2020 (Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 16.000,00
4. Κ.ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ-Γ. ΓΚΑΛΙΜΑΝΑΣ Ο.Ε 5.000(χωρίς Φ.Π.Α.) για το ΥΠΟΕΡΓΟ:
Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Μέτσοβο-όρια Ν. Τρικάλων έτους 2020
(Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 8.000,00 €.
5. ΛΑΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΔΕ, 9.290,32 € (χωρίς
Φ.Π.Α.), για το ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κακαβιάς
&Ιωαννίνων-Κόνιτσας όρια Ν Κοζάνης έτους 2020
(Παροχή υπηρεσιών),
προϋπολογισμού 16.000,00 €.
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω:

Ιωάννινα, 11 Ιουνίου 2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γεωπόνος ΤΕ

ΣΙΑΜΠΙΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

ΚΕΡΟΜΥΤΗ ΑΓΝΗ
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/843/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της
αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν
οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 από 10-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες
εργασίες αποκατάστασης βατότητας της οδού πρόσβασης προς Καραβοστάσι μετά από
πλημμύρες και σύνδεσή της με το επαρχιακό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού € 150.000,00
με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/2410-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 11/588/30-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή
του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης
βατότητας της οδού πρόσβασης προς Καραβοστάσι μετά από πλημμύρες και σύνδεσή της με το
επαρχιακό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του
έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ.
48856/4629/27.04.2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», για την εκτέλεση του ως άνω υποέργου,
δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με
απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που
αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 4630/27-04-2020 εισήγηση της υπηρεσίας.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 6770/10-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1296/11-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει
συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση
της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ» με προσφορά
77.419,35 € (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση 36%.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 10-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης,
που διενεργήθηκε στις 26-05-2020 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της αριθμ. πρωτ. 52408/5064/20-05-2020 Πρόσκλησης, λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 11/588/30-04-2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες εργασίες
αποκατάστασης βατότητας της οδού πρόσβασης προς Καραβοστάσι μετά από πλημμύρες και
σύνδεσή της με το επαρχιακό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση –
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής,
και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην
αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της
διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων: α) ΕΛΙΓΜΟΣ ΑΕ, β) ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ, γ) ΑΡΙΑΔΝΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ και δ) ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ.
Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού απέρριψε τις προσφορές των διαγωνιζομένων
«ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ», επειδή δεν είχε χρησιμοποιήσει το σωστό έντυπο του ΤΕΥΔ,
και «ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ», επειδή δεν είχε συμπληρώσει ποσοστά έκπτωσης σε όλες τις ομάδες, παρά
-17-

ΑΔΑ: 6ΓΣΤ7Λ9-Ρ0Θ

μόνο σε μία, έκανε αποδεκτές τις προσφορές των διαγωνιζομένων «ΕΛΙΓΜΟΣ ΑΕ» και «ΑΡΙΑΔΝΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ», μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο
διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, και της γνησιότητας των εγγυητικών
επιστολών, και στη συνέχεια, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των
οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά
μειοδοσίας, βάσει της προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της
διαπραγμάτευσης.
Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα
«ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την
ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο
των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ», με προσφορά 77.419,35 €
(με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση 36 %.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης
Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την εκτέλεση του
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας της οδού
πρόσβασης προς Καραβοστάσι μετά από πλημμύρες και σύνδεσή της με το επαρχιακό οδικό
δίκτυο», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού
και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», στον οικονομικό φορέα «ΑΡΙΑΔΝΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ», με προσφορά 77.419,35 € (με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση
τεκμαρτή έκπτωση 36 % και
Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΑΡΙΑΔΝΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου,
στο ποσό των 77.419,35 € χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020».


Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361
του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη
κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική
ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού
φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του
κατεπείγοντως σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν.
4412/2016, με αντικείμενο την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Άμεσες
εργασίες αποκατάστασης βατότητας της οδού πρόσβασης προς Καραβοστάσι μετά
από πλημμύρες και σύνδεσή της με το επαρχιακό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού
150.000,00 € (με Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Στα Ιωάννινα, στις 10 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. (μισή
ώρα πριν την ώρα αποσφράγισης οι υπογράφοντες:
1. Αμαλία Δόνου, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., πρόεδρος
2. Άννα Μπάσιου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος
3. Αγνή Κερομύτη, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας και έχοντας
υπ’ όψη:
α) την αριθ. 11/588/30-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης,
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016,
με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του
έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες εργασίες
αποκατάστασης βατότητας της οδού πρόσβασης προς Καραβοστάσι μετά από πλημμύρες
και σύνδεσή της με το επαρχιακό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού 150.000,00 € (με

Φ.Π.Α.),σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε
και θεωρήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 48856/4629/27-04-20 απόφαση της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου».
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β) την με αρ. πρωτ. 52408/5064/20-05-20 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης
με την διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, της Δ.Τ.Ε.Π.Η., με την οποία
προσκλήθηκαν δέκα (10) οικονομικοί φορείς.
συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε στη διεξαγωγή της
διαδικασίας διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την επέλευση της ώρας
10:00, o πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της παραλαβής, κατόπιν σχετικής προειδοποίησης
ολίγων λεπτών της ώρας στην επιτροπή κατατέθηκαν τέσσερις (4) φάκελοι προσφοράς.
Οι προσφορές που παραλήφθηκαν καταχωρίστηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1,
και όλοι οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Α/Α
1
2
3
4

Αρ. πρωτ.
61735/6046/26-5-20
61746/6048/26-5-20
61751/6049/26-5-20
61754/6050/26-5-20

Επωνυμία προσφέροντα
ΕΛΙΓΜΟΣ ΑΕ
ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ
ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ
ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ &ΣΙΑ ΕΕ

Σύμφωνα με την πρωτ. 52408/5064/20-05-20 πρόσκληση κάθε φάκελος
προσφοράς (προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους,
φάκελο δικαιολογητικών και φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι
φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφηκαν τα δικαιολογητικά σε κάθε σελίδα από
την Επιτροπή Διαγωνισμού. Διαπιστώθηκε ότι ο 4ος των διαγωνιζομένων ( ΛΙΑΝΟΣ
Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ) , δεν είχε χρησιμοποιήσει το σωστό έντυπο του ΤΕΥΔ
και απορρίφθηκε από την συνέχιση της διαδικασίας. Στη συνέχεια, η Επιτροπή
αποσφράγισε σε δημόσια συνεδρίαση τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και
ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε συμμετέχοντα. Διαπιστώθηκε ότι ο
2ος των διαγωνιζομένων ( ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ ), δεν έχει συμπληρώσει ποσοστά έκπτωσης σε
όλες τις ομάδες, παρά μόνο σε μία και απορρίπτεται από την συνέχιση της
διαδικασίας. Ακολούθησε έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής των
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και όλες οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα
κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά
(Πίνακας 2 ).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ – α’
γύρος διαπραγμάτευσης
Α/Α

Αρ. πρωτ.

Επωνυμία προσφέροντα

Έκπτωση
(%)
-20-

ΑΔΑ: 6ΓΣΤ7Λ9-Ρ0Θ

1

61751/6049/26-5-20

ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ

36,00

2

61735/6046/26-5-20

ΕΛΙΓΜΟΣ ΑΕ

31,60

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και
ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά
περιγράφονται στην με αρ. πρωτ. 52408/5064/20-05-20 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν.
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση ο φάκελος
δικαιολογητικών συμμετοχής πρέπει να περιέχει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του
Ν. 4412/2016.
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε η ορθή
συμπλήρωσή τους.
Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε την συνέχιση της συνεδρίασης
άμεσα, μετά την υποβολή από τον πρώτο μειοδότη των επικαιροποιημένων και σε ισχύ
δικαιολογητικών που απαιτούνται ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
άρθρων 75 & 77 του Ν. 4412/2016.
Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, οπότε και στην κατοχή της
Επιτροπής Διαγωνισμού περιήλθαν τα επικαιροποιημένα και σε ισχύ δικαιολογητικά
του πρώτου μειοδότη, τα οποία υποβλήθηκαν με την υπ’ αριθ. πρωτ. 67453/6488/0306-2020 αίτηση του, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση στις 1006-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 και αφού διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά είναι
νόμιμα και εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και
της αρ. πρωτ. 52408/5064/20-05-20 Πρόσκλησης , κατέγραψε τις προσφορές των
διαγωνιζομένων που κρίθηκαν παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας στον κατωτέρω
πίνακα 4.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ
ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Σειρά
Επωνυμία Οικονομικού Φορέα α/α
Ποσό
Έκπτωση
κατάταξης
Εργοληπτικής Επιχείρησης
προσφοράς προσφοράς
%
μειοδότη
(υποβολής)
χωρίς
Φ.Π.Α.
1ος

ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ

3η

77.419,35€

36,00%

2ος

ΕΛΙΓΜΟΣ ΑΕ

1η

82.741,93 €

31,60%
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της
σύμβασης του έργου, «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας της οδού
πρόσβασης προς το Καραβοστάσι μετά από πλημμύρες και σύνδεσή της με το
επαρχιακό οδικό δίκτυο » προϋπολογισμού 150.000,00 € (με Φ.Π.Α.), στον
οικονομικό φορέα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ» με προσφορά εβδομήντα
επτά χιλιάδες τετρακόσια δέκα εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 77.419,35 € (με
αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα έξι τοις εκατό
(36 %).
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την
Επιτροπή ως κατωτέρω.
Ιωάννινα, 10 Ιουνίου 2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η πρόεδρος

Τα μέλη

Αμαλία Δόνου

Άννα Μπάσιου

Αγνή Κερομύτη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/844/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 του από 10-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Επισκευή αρδευτικής διώρυγας του (Τ.Ο.Ε.Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ)», προϋπολογισμού €
30.974,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
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4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 9/493/06-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε
η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Επισκευή αρδευτικής
διώρυγας του (Τ.Ο.Ε.Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ)», προϋπολογισμού 30.974,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα
με την από 24-2-2020 μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 27272/2507/2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και βάσει της
από 03-04-2020 Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του
Τ.Ο.Ε.Β. Βασιλικού, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 3/29/04-03-2020
απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Ηπείρου, και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000008 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ030000014)», για την εκτέλεση του ως άνω
υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από
γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για
τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 17408/03-04-2020 εισήγηση της
υπηρεσίας.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 6705/11-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1325/15-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία
υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την
ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα Φάφα Δημήτριο, ο οποίος προσέφερε την
χαμηλότερη τιμή ήτοι 23.730,06 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και ποσοστό
έκπτωσης 5,00%.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 11-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 28-05-2020 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 45794/4218/20-052020 Πρόσκλησης, και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 9/493/06-04-2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Επισκευή αρδευτικής διώρυγας του (Τ.Ο.Ε.Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ)», προϋπολογισμού
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30.974,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ
2014ΕΠ53000008 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και
αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ030000014)»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην
αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια
της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων: α) ΦΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, β)
ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και γ) ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ, και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον
έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των
δικαιολογητικών συμμετοχής, και της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών, προχώρησε στον
έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους
στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας, βάσει της αρχικής και βελτιωμένης
προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.
Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού
φορέα «ΦΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την
ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον
έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με
τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα
εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΦΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με
έκπτωση 5,00% και ποσό προσφοράς 23.730,06 € χωρίς Φ.Π.Α.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης


Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή αρδευτικής διώρυγας του (Τ.Ο.Ε.Β
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ)», προϋπολογισμού 30.974,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000008 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών
αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ
2013ΕΠ030000014)», στον οικονομικό φορέα «ΦΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με έκπτωση 5,00% και
ποσό προσφοράς 23.730,06 € χωρίς Φ.Π.Α. και
Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΦΑΦΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο
ποσό των 23.730,06 € χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000008 και τίτλο «Συντήρηση –
αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 20142016 (π.κ 2013ΕΠ030000014)».
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚO
Της Επιτροπής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης (άρθρο 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016) για την
σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για το υποέργο:
«Υποέργο: Επισκευή αρδευτικής διώρυγας του ( Τ.Ο.Ε.Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ )

, προϋπολογισμού 30.974,00 € με Φ.Π.Α
Στα Ιωάννινα, την 28-5-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. οι υπογράφοντες:

1. Ιωάννης Αντωνίου ,
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η, ως πρόεδρος
2. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Η., Τακτικό Μέλος
3. Κερομύτη Αγνή
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η , ως μέλος
- Την υπ. αριθμ. 178026/17408/3-4-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί εγκρίσεως
διάθεσης δαπάνης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000008.
- Την υπ. αριθμ. 9/493/6-4-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΗ, έγκριση
προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης με εφαρμογή
του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για το Υποέργο: Επισκευή αρδευτικής διώρυγας

του

( Τ.Ο.Ε.Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ )

- Την υπ. αριθμ. 45794/4218/20-5-2020 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.
- Το από 25-5-2020 Πρακτικό κλήρωσης για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών
μελών της επιτροπής διαγωνισμού.
Συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 345 της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να διενεργήσουμε
τον διαγωνισμό αυτό.
Ενώπιον της Επιτροπής, προσήλθαν τρεις (3) διαγωνιζόμενοι. Μετά το πέρας που τάχθηκε από
την διακήρυξη της δημοπρασίας ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών χωρίς να εμφανισθεί
άλλος ενδιαφερόμενος ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
Επωνυμία Εργοληπτικής Επιχείρησης

Αριθμός Κατάθεσης
Προσφοράς

ΦΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1

ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2

ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

3

Μετά το πέρας που τάχθηκε από την διακήρυξη της δημοπρασίας ως χρόνος λήξεως επίδοσης
προσφορών χωρίς να εμφανισθεί άλλος ενδιαφερόμενος ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της
παραλαβής προσφορών.
Εν συνεχεία η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε ανοικτή διαδικασία, άνοιξε τις προσφορές,
κατέγραψε στο Πρακτικό τα υποβληθέντα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία
μονόγραψε.
Στη συνέχεια αποσφραγίσθηκαν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφτηκαν από τον
Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώθηκαν τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε
διαγωνιζόμενο. Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν, μετά από λογιστικό έλεγχο
και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις στον Πίνακα (Ι) κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας
από τη μικρότερη προσφορά).
ΠΙΝΑΚΑΣ (Ι)
α/α
KATATAΞΗ
ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ
ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

Αμοιβή Αναδόχου
χωρίς Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.
24%

Ποσοστό
Έκπτωσης.

1ος

ΦΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

24.229,63 €

3,00%

2ος

ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24.479,44 €

2,00%

3ος

ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

24.729,22€

1,00%

Στη συνέχεια κλήθηκε ξεχωριστά ο ΦΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ο οποίος είχε προσκομίσει
προσφορά με την μεγαλύτερη έκπτωση ( 3% ), και του ζητήθηκε η χορήγηση έκπτωσης επί της
αρχικής προσφοράς του ( νέα βελτιωμένη προσφορά ). Η ανωτέρω προσφορά παρελήφθη
αυθημερόν από την Επιτροπή διαγωνισμού εμπρόθεσμα (λόγω του επείγοντος) την 28-5-2020
Η Επιτροπή κατέγραψε την προσφερθείσα βελτιωμένη έκπτωση του Β΄ κύκλου
διαπραγμάτευσης η οποία είναι η εξής ΠΙΝΑΚΑΣ (ΙΙ) :
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ΠΙΝΑΚΑΣ (ΙΙ)
α/α
KATATAΞΗ
ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ
ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
1ος
2ος
3ος

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

Αμοιβή
Αναδόχου χωρίς
Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.
24%

Ποσοστό
Έκπτωσης.

23.730,06€
24.479,44 €

5.695,21
5.875,06

5,00 %
2,00%

24.729,22€

5.935,01

1,00%

ΦΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε κλειστή
συνεδρίαση στις 11-6-2020 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, έλεγξε τα δικαιολογητικά που
προσκομίσθηκαν από τον Φάφα Δημήτριο με την υπ΄αρ. 70054/6705/10-6-2020 αίτησή του και
διαπίστωσε την εγκυρότητά τους.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή
Εισηγείται
την ανάδειξη ως αναδόχου του διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών του «Υποέργο:
Επισκευή αρδευτικής διώρυγας του ( Τ.Ο.Ε.Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ )», τον οικονομικό φορέα
‘Φάφα Δημήτριο, ο οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή ήτοι 23.730,06 € μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε πέντε (5) αντίγραφα.
Ιωάννινα 11 Ιουνίου 2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΕΛΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΕΡΟΜΥΤΗ ΑΓΝΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/845/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 του από 2ου/28-04-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-01-2020
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση σύνδεσης διακλάδωσης δρόμου Ζωτικό – Μπεστιά με
Κάτω Ζωτικό», προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 31/2468/21-10-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση σύνδεσης διακλάδωσης δρόμου Ζωτικό – Μπεστιά με Κάτω
Ζωτικό», προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ.
15990/18-10-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με
την αριθμ. 146144/14598/25-09-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η., και εγκρίθηκε η δαπάνη και η
διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 071 ΚΑΕ 9479 του
προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2019 του έργου της ΣΑΕΠ 330 με
Κ.Α.2015ΕΠ33000009 και τίτλο «Βελτίωση οδού Tύρια – Σιστρούνι (π.κ. 2007ΣΕ44000041)», για την
υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Την αριθμ. 36/2820/12-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε
η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους
των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 09-12-2019
κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ.
7. Την με α/α 538/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 526 στο βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου.
8. Την αριθμ. 3/220/28-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από
24-01-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-01-2020 ανοιχτής διαδικασίας για την
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 86748 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση σύνδεσης διακλάδωσης δρόμου Ζωτικό – Μπεστιά με Κάτω Ζωτικό»,
προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 071 ΚΑΕ 9479.01.002.01
του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, του έργου της ΣΑΕΠ 330 με
Κ.Α.2015ΕΠ33000009 και τίτλο «Βελτίωση οδού Tύρια – Σιστρούνι (π.κ. 2007ΣΕ44000041),
σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
ΑΤΕΒΕ», με προσφορά 52.423,71 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση
πενήντα τρία και πενήντα επτά τοις εκατό (53,57 %).
9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2490/09-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1315/12-062020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το
2ο/28-04-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του
θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης από
τον προσωρινό μειοδότη, και επειδή διαπίστωσε ότι υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά, εισηγείται: « … 1.
την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ» 2. Την κατάπτωση υπέρ της
Περιφέρειας Ηπείρου της εγγύησης συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί σύμφωνα με το άρθρο 72 του
Ν.4412/2016 (εγγυητική επιστολή που εκδόθηκε από την ALPHA BANK ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(0400) με αριθ.GRZ111944, ποσού 2.260,00€, υπέρ της εταιρείας «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ»), μετά από γνώμη
του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. 3. Την ανάθεση της σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση σύνδεσης
διακλάδωσης δρόμου Ζωτικού – Μπεστιά με Κάτω Ζωτικό» προϋπολογισμού 140.000,00 € (με αναθεώρηση
και ΦΠΑ) στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ» δεύτερο κατά σειρά
μειοδοσίας προσωρινό ανάδοχο με προσφορά 55.397,63€ (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή
έκπτωση πενήντα και ενενήντα τρία τοις εκατό (50,93 %). …».
Στην ανωτέρω, αριθμ. πρωτ. 2490/09-06-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου, αναφέρονται τα εξής:
«… Σας αποστέλλουμε συνημμένα το από 28-04-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που αφορά τον
έλεγχο δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
ΑΤΕΒΕ» του έργου «Αποκατάσταση σύνδεσης διακλάδωσης δρόμου Ζωτικού – Μπεστιά με Κάτω Ζωτικό»,
προϋπολογισμού 140.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού
εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς του ανωτέρω οικονομικού φορέα, την κατάπτωση της εγγύησης
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συμμετοχής του υπέρ της Περιφέρειας Ηπείρου, μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, την
ανάθεση της σύμβασης του έργου του θέματος στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α. ΦΑΗΣ» δεύτερο κατά σειρά μειοδοσίας προσωρινό ανάδοχο με προσφορά 55.397,63€ (με αναθεώρηση
προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα και ενενήντα τρία τοις εκατό (50,93 %) και παρακαλούμε
για τις δικές σας ενέργειες.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι οι δύο (2) Υπεύθυνες Δηλώσεις που παρέλειψε να προσκομίσει για τον ανωτέρω
διαγωνισμό ο προσωρινός ανάδοχος «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ» και αποτελούν και το λόγο απόρριψης του από
την επιτροπή του διαγωνισμού, έχουν υποβληθεί από τον αναφερόμενο οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά, με
ημερομηνία υποβολής 05-06-2020, σε μεταγενέστερο Ανοιχτό Διαγωνισμό που έλαβε χώρα, μέσω του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με αριθμό συστήματος 88150 για
την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση-συντήρηση οδού Ανατολή - Κατσικά»,
προϋπολογισμού 320.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις οι οποίες έχουν
ενοποιηθεί σε μια, και δηλώνεται σε αυτή όσα απαιτεί η διακήρυξη του έργου του θέματος, φέρει ψηφιακή
υπογραφή από τον Στέφανο Ζιάκα και έχει υποβληθεί ψηφιακά μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά
συμμετοχής του οικονομικού φορέα στο διαγωνισμό με ΑΣ 88150 μετά την υπ΄αριθ. 64269/6257/29-05-2020
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής.
Σύμφωνα με το άρθρο 23.2 της Διακήρυξης για τον Διαγωνισμό του έργου του θέματος και στο τελευταίο
εδάφιο αυτής, αναφέρεται ότι οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. …».
10.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε να διαβιβασθεί
ο φάκελος της υπόθεσης στη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας και να ζητηθεί γνωμοδότηση του
δικηγόρου με έμμισθη εντολή κ. Δημητρίου Στάθη, επί των θεμάτων που τίθενται με το Πρακτικό
2ο/28-04-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, ώστε η Οικονομική Επιτροπή να έχει
ολοκληρωμένη άποψη επί του θέματος και να διευκολυνθεί στο έργο της, για τη λήψη απόφασης.
Αποφασίζει ομόφωνα



Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί της έγκρισης του 2ου/28-04-2020 Πρακτικού της
Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-01-2020 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 86748 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση σύνδεσης
διακλάδωσης δρόμου Ζωτικό – Μπεστιά με Κάτω Ζωτικό», προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ,
σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 071 ΚΑΕ 9479.01.002.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων
οικ. έτους 2020, του έργου της ΣΑΕΠ 330 με Κ.Α.2015ΕΠ33000009 και τίτλο «Βελτίωση οδού Tύρια
– Σιστρούνι (π.κ. 2007ΣΕ44000041),
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής
και



Διαβιβάζει τον φάκελο της υπόθεσης στη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου και στον
δικηγόρο με έμμισθη εντολή κ. Δημήτριο Στάθη, ώστε να γνωμοδοτήσει επί των θεμάτων που τίθενται
με το ανωτέρω 2ο/28-04-2020 Πρακτικό, ώστε η Οικονομική Επιτροπή να έχει ολοκληρωμένη άποψη
επί του θέματος και να διευκολυνθεί στο έργο της.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/Π.Η.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚO
Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
ΑΤΕΒΕ» του έργου:
«Αποκατάσταση σύνδεσης διακλάδωσης δρόμου Ζωτικού – Μπεστιά με Κάτω Ζωτικό»
προϋπολογισμού 140.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Οι υπογράφοντες:
4. Γεώργιος Σιώμος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η., πρόεδρος
5. Πήχα Αλεξία, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στο Δήμο Ιωαννιτών, αναπληρωματικό μέλος
6. Παπαπέτρου Παναγιώτα, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στο Δήμο Ιωαννιτών, τακτικό μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με:
 το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε στις 22-05-2019 με
ταυτότητα κλήρωσης: mimed-ecb-a-2-id-aa-5007-eba-2019-12-09-13:00:00.000000
 την με αρ. πρωτ. 36/2820/12-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΓΚ57Λ9-ΥΞΞ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου περί συγκρότησης της Επιτροπής του Διαγωνισμού του θέματος,
και έχοντας υπόψη
 την υπ΄αριθ. 3/220/28-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΒΓ7Λ9-Α28) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 24-01-2020 πρακτικό της Επιτροπής
Διαγωνισμού της από 08-01-2020 ανοιχτής διαδικασίας,
 την από 31-01-2020 κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προς
τους συμμετέχοντες, μέσω ΕΣΗΔΗΣ,
 το με αρ. πρωτ. 15073/1434/10-02-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περ. Ηπείρου
προς τον προσωρινό μειοδότη, περί υποβολής δικαιολογητικών για προώθηση της διαδικασίας
κατακύρωσης του αποτελέσματος, που στάλθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ,
 την από 19-02-2020 ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό μειοδότη
(μέσω ΕΣΗΔΗΣ αριθμό συστήματος 86748)
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 την από 19-02-2020 υποβολή στη Δ.νση Τεχν. Έργων Περ. Ηπείρου, με αρ. πρωτ. εισερχόμενου
εγγράφου 26853/2490, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που
απαιτείται να προσκομιστούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11
παρ. 2 του Ν.2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του
Ν.4250/2014.
συνήλθαμε στις 28-04-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ σε συνεδρίαση προκειμένου να
προβούμε στον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση
της σύμβασης.
Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών, μονογράφει τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά και ύστερα από τον έλεγχο τους, διαπιστώνει ότι:


τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα,



υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,



και ο προσωρινός ανάδοχος ΔΕΝ υπέβαλλε εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών
αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής,
το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει
αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, σύμφωνα με την αρθ. 4.2 παρ. (γ) της Διακήρυξης
του ανωτέρου έργου και σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 1 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα δεν έχουν προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα τα κάτωθι δικαιολογητικά μη
συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της Διακήρυξης:
1. Για το άρθρο 22.Α.4. (περιπτώσεις α,γ,δ,ε,στ,ζ,η), Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος
(σύμφωνα με το άρθρο 23.3.(ε) της Διακήρυξης), ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι
οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού των περιπτώσεων του άρθρου 22.Α.4 (περιπτώσεις
α,γ,δ,ε,στ,ζ,η).
2. Για το άρθρο 22.Α.9, Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος (σύμφωνα με το τελευταίο
εδάφιο του άρθρου 23.3 της Διακήρυξης), ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Μετά τα ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (δ) της διακήρυξης και το άρθρο 103 του
Ν.4412/2016 η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται:
1. Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ».
2. Την κατάπτωση υπέρ της Περιφέρειας Ηπείρου της εγγύησης συμμετοχής του, που είχε
προσκομισθεί σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 (εγγυητική επιστολή που εκδόθηκε
από την ALPHA BANK ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (0400) με αριθ.GRZ111944, ποσού 2.260,00€,
υπέρ της εταιρείας «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ»), μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού
Συμβουλίου.
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3. Την ανάθεση της σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση σύνδεσης διακλάδωσης δρόμου
Ζωτικού – Μπεστιά με Κάτω Ζωτικό» προϋπολογισμού 140.000,00 € (με αναθεώρηση και
ΦΠΑ) στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ» δεύτερο κατά
σειρά μειοδοσίας προσωρινό ανάδοχο με προσφορά 55.397,63€ (με αναθεώρηση προ
Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα και ενενήντα τρία τοις εκατό (50,93 %).
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν (5) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.
Ιωάννινα, 28 Απριλίου 2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο πρόεδρος

Τα μέλη

Γεώργιος Σιώμος

Πήχα Αλεξία

Παναγιώτα Παπαπέτρου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/846/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 του από 09-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-06-2020
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες στο Δήμο
Πωγωνίου», προϋπολογισμού 74.400,00 με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 33/2581/08-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του
Ν.4412/16), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση οδού πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες στο Δήμο Πωγωνίου»,
προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ.
πρωτ.17031/06-11-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
του έργου, με την αριθμ. 171490/16844/06-11-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε
η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της
ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», για την υλοποίηση
του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6655/09-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1276/10-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία
υποβάλλει προς έγκριση, το από 09-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 09-06-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης 52,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: 28.800,00 €.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει το από 09-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-06-2020
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την κατασκευή
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης σε παραγωγικές
μονάδες στο Δήμο Πωγωνίου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 20182020», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο
μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός
φορέας «ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης 52,00% και συνολικό ποσό
προ Φ.Π.Α. 28.800,00 €.
 Μειοψηφεί το μέλος της επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 33/2581/0811-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το εξής σκεπτικό: «Το συγκεκριμένο έργο,
όπως και μια σειρά παρόμοιων έργων, με τίτλους: «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική
μονάδα στη θέση …… (τάδε)», «Εργασίες πρόσβασης σε παραγωγική μονάδες στην ΤΚ ……
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(τάδε)», «Αποκατάσταση πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή …… (τάδε)», δεν
έχουν πλήρη αιτιολόγηση: α. στην τεχνική τους περιγραφή (δεν γίνεται επακριβής
προσδιορισμός της τοποθεσίας και δεν συνοδεύεται η εισήγηση με χάρτη της περιοχής
παρέμβασης (Google map κ.α.). Δεν γίνεται ονομαστική αναφορά της παραγωγικής/
γεωργικής/κτηνοτροφικής ή άλλης μονάδας, όπως και στη δυναμικότητα της και στο εύρος
παρέμβασης (όπου αυτό δεν αναφέρεται). Επίσης απαιτείται προμέτρηση των εργασιών για να
προσδιοριστεί το φυσικό και κατά συνέπεια το οικονομικό αντικείμενο) και β. δεν υπάρχει η
γνώμη του συλλογικού οργάνου της Τοπικής Κοινότητας ή του Δήμου αναφοράς, για την
αναγκαιότητα της παρέμβασης.».
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την
επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση πρόσβασης σε παραγωγικές
μονάδες στο δήμο Πωγωνίου», προϋπολογισμού 74.400€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%).
Στα Ιωάννινα, την 09-06-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ οι υπογράφοντες:
1. Αμαλία Δόνου, Αρχιτέκτων Μηχανικός στη ΔΤΕ ΠΕI/ΠΗ ως πρόεδρος
2. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕ ΠΕI/ΠΗ ως μέλος
3. Χρήστος Καραγιαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στη ΔΤΕ ΠΕI/ΠΗ ως μέλος
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ.
2/75/18-01-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και του από 17-01-2020 πρακτικού
κλήρωσης τακτικών και αναπληρωματικών μελών και έχοντας υπ’ όψη την με αριθ. 33/2581/08-11-2019 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου,
συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της ΔΤΕΠΗ προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.
Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και άρχισε την διεξαγωγή της δημοπρασίας με την σχετική κλήση από τον
πρόεδρο αυτής για την έναρξη της υποβολής των προσφορών. Προσήλθαν ενώπιον μας 9 (ΕΝΝΕΑ) οικονομικοί
φορείς οι οποίοι κατέθεσαν σφραγισμένο Φάκελο Προσφοράς που συνοδευόταν από αίτηση υποβολής
προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Διακήρυξης. Κάθε Φάκελος Προσφοράς με την αίτησή υποβολής του
καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε από τον Πρόεδρο
και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος
εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου
5 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 24.2 της οικείας διακήρυξης, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα
αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν.
Αφού κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού η λήξη της παραλαβής των προσφορών με
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας, ο Πρόεδρος επικοινώνησε με το πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε.Π.Η και
διαπίστωσε ότι δεν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 της Διακήρυξης.
Αμέσως μετά, ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή
τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους,
τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κατωθι πρακτικό (πίνακας 1).

Σειρά
κατάταξης
προσέλευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ (1)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
Επωνυμία Οικονομικού Φορέα α/α
Ποσό
Εργοληπτικής Επιχείρησης
προσφοράς
προσφοράς
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
κατάταξης
(μειοδοσίας)

Έκπτωση
(%)

1

ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1η

35.400,00€

41,00%

2

ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2η

28.800,00€

52,00%

3

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

3η

42.000,00€

30,00%

4

ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ &ΣΙΑ ΕΕ

4η

37.200,00€

38,00%

5

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ

5η

35.400,00€

41,00%

6

ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6η`

31.800,00

47,00%

7

ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

7η

28.800,00

52,00%

8

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

8η

34.800,00

42,00%

9

ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

9η

45.000,00

25,00%
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Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της προσφοράς
και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με
τις αναγκαίες διορθώσεις-συμπληρώσεις (με κόκκινο χρώμα στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς) των
λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων..
Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον κατωτέρω πίνακα (2) κατά σειρά
μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά).

Σειρά
κατάταξης
μειοδότη

ΠΙΝΑΚΑΣ (2)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Επωνυμία Οικονομικού Φορέα α/α
Ποσό
Εργοληπτικής Επιχείρησης
προσφοράς
προσφοράς
(υποβολής)
προ ΦΠΑ

Έκπτωση
Με.Εκπ. %

1ος

ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1η

35.400,00€

41,00%

2ος

ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2η

28.800,00€

52,00%

3ος

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

3η

42.000,00€

30,00%

4ος

ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ &ΣΙΑ ΕΕ

4η

37.200,00€

38,00%

5ος

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ

5η

35.400,00€

41,00%

6ος

ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6η`

31.800,00

47,00%

7ος

ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

7η

28.800,00

52,00%

8ος

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

8η

34.800,00

42,00%

9ος

ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

9η

45.000,00

25,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της παρούσας ως
προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή τους κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.
Μετά τα παραπάνω και προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών, η πρόεδρος της
Επιτροπής απέστειλε έγγραφο προς τους εκδοτικούς φορείς που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές
επιστολές του Ντάφλη Γεωργίου, του Τετράγωνου ΑΤΕΒΕ και του Κούγκουλη Βασιλείου, για την επιβεβαίωση της
γνησιότητας - εγκυρότητας τους. Από την επικοινωνία με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές
συμμετοχής και τις σχετικές βεβαιώσεις γνησιότητας που στάλθηκαν στην Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕΙ και εν συνεχεία
στην Ε.Δ, διαπιστώθηκε η γνησιότητα όλων των εγγυητικών επιστολών των διαγωνιζομένων.
Μετά και την ολοκλήρωση της ανωτέρω ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον κατωτέρω πίνακα (3) των διαγωνιζομένων
που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.

Σειρά
κατάταξης
μειοδότη

ΠΙΝΑΚΑΣ (3)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Επωνυμία Οικονομικού Φορέα α/α
Ποσό
Εργοληπτικής Επιχείρησης
προσφοράς
προσφοράς
(υποβολής)
προ ΦΠΑ

Έκπτωση
Με.Εκπ. %

1ος

ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2η

28.800,00€

52,00%

2ος

ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

7η

28.800,00

52,00%

3ος

ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6η`

31.800,00

47,00%

4ος

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

8η

34.800,00

42,00%

5ος

ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1η

35.400,00€

41,00%

6ος

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ

5η

35.400,00€

41,00%

7ος

ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ &ΣΙΑ ΕΕ

4η

37.200,00€

38,00%

8ος

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

3η

42.000,00€

30,00%

9ος

ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

9η

45.000,00

25,00%
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Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ και αφού έγινε κλήρωση μεταξύ ίσων προσφορών ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον
οικονομικό φορέα «ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ.», (α/α 2) με ποσοστό έκπτωσης Εμ: 52,00%, συνολικό ποσό προ
Φ.Π.Α: 28.800,00 € και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.
Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.

Ιωάννινα 09-06-2020
Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Η Πρόεδρος

Τα μέλη

Αμαλία Δόνου

Μαρινέλα Μπλιθικιώτη
Χρήστος Καραγιαννίδης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/848/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής
του για την υλοποίηση του υποέργου «Εργασίες επούλωσης οπών στους
ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή
Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, και συγκρότηση της Επιτροπής
Διενέργειας του διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
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Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6798/11-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1294/11-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία,
αναφέρει και εισηγείται εξής: «…Σας παρακαλούμε για την έγκριση της διαδικασίας διενέργειας
συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού, προϋπολογισμού 74.400,00 €, πλέον Φ.Π.Α., για την εκτέλεση
του υποέργου: «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου
Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου
«Συντήρηση – αποκατάσταση Εθνικού, Επαρχιακού και λοιπού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου 2018 – 2020» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001. Για το παραπάνω υποέργο
έχει εγκριθεί η διάθεση πίστωσης και ο ορισμός των αποφαινόμενων οργάνων, με την με αριθμ. πρωτ.
56743/1849/18-05-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. Επιπλέον, σας αποστέλλουμε,
συνημμένη, τη μελέτη (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) για το παραπάνω υποέργο, όπως
συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων και σας παρακαλούμε για την έγκρισή της.…». Στην
εισήγηση επισυνάπτεται και το σχέδιο διακήρυξης του διαγωνισμού.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6798/11-06-2020 έγγραφο συνημμένο στο
ανωτέρω αρ. πρωτ. εισ. 1294/11-06-2020 έγγραφο, στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.),
με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται τη συγκρότηση της προβλεπόμενης, από το άρθρο 221
του Ν. 4412/2016, επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού του θέματος, από τους αναφερόμενους υπαλλήλους της υπηρεσίας.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου,
συνοπτικού διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, για την εκτέλεση
του υποέργου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή υπηρεσιών)», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση Εθνικού, Επαρχιακού και
λοιπού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020», βάσει της σχετικής μελέτης
(τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός κλπ) που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου,
και καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με τους όρους
και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Η. και επισυνάπτεται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 6798/11-06-2020 εισήγηση της
Υπηρεσίας.
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Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 74.400,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της αντίστοιχης
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση Εθνικού, Επαρχιακού και λοιπού
Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020», για την εκτέλεση του ανωτέρω
υποέργου.
Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριμελή Επιτροπή
Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού, και
ορίζει τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, ως
εξής:
Τακτικά μέλη
1. Παπαδημητρίου Βασιλική, Γεωπόνος ΤΕ, στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε., Πρόεδρος
2. Σιαμπίρη Δέσποινα, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./Π.Η.,
3. Κερομύτη Αγνή, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η.
Αναπληρωματικά μέλη
1. Κολιός Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., Αναπληρωτής Προέδρου
2. Παπαδημητρίου Βλάσης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./Π.Η.
3. Μπάσιου Άννα, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./Π.Η.
Η ως άνω Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 έχει
ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογεί τις προσφορές των προσφερόντων ή
υποψηφίων, β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή
τους στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, δ)
εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη
των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη
ματαίωση της διαδικασίας, ε) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία
ανάθεσης.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/849/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση αγωγών κατάθλιψης – προσαγωγής και εργασίες
επισκευής φρεατίων στο αρδευτικό δίκτυο Αμμουδιάς του ΤΟΕΒ Αχέροντα»,
προϋπολογισμού € 31.804,00 με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.

-44-

ΑΔΑ: 6ΓΣΤ7Λ9-Ρ0Θ

4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016), καθώς και τις διατάξεις του N. 414/1976 (ΦΕΚ 212 Α'/14-8-1976), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν. 4691/2020 (ΦΕΚ Α’108).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 6803/16-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1339/16-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία,
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 71306/6803/2020 απόφαση του Περιφερειάρχη
Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 31.804,00 € με Φ.Π.Α., σε
βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000008 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ030000014)» και για τους λόγους που
αναλυτικά αναφέρει, εισηγείται την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το
Υποέργο: «Αντικατάσταση αγωγών κατάθλιψης – προσαγωγής και εργασίες επισκευής
φρεατίων στο αρδευτικό δίκτυο Αμμουδιάς του ΤΟΕΒ Αχέροντα».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Αντικατάσταση αγωγών κατάθλιψης
– προσαγωγής και εργασίες επισκευής φρεατίων στο αρδευτικό δίκτυο Αμμουδιάς του ΤΟΕΒ
Αχέροντα», προϋπολογισμού 31.804,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 71566/6839/15-06-2020
απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η., και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000008 και
«Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ030000014)», για την εκτέλεση του ως άνω υποέργου, βάσει
και της σύμφωνης γνώμης του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου, που περιλαμβάνεται στο 3ο/17-06-2020 Πρακτικό του, δεδομένης της
κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσης του υποέργου, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο
χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 6803/16-06-2020 εισήγηση της υπηρεσίας, ως εξής:
«… Έχοντας υπόψη:
 Το Ν. 4412/16 ‘’Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ), άρθρο 32.
Την υπ’ αριθ. Αριθ. πρωτ: 71306/6803 /11-6-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 31.804,00 € (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ( ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014 ΕΠ53000008)
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και τίτλο : Συντήρηση –αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου
2014-2016 ( π.κ 2013ΕΠ030000014)
Υποέργο: Αντικατάσταση αγωγών κατάθλιψης – προσαγωγής και εργασίες επισκευής φρεατίων στο αρδευτικό
δίκτυο Αμμουδιάς του ΤΟΕΒ Αχέροντα
Την από 71566/6839/15-6-2020 απόφαση έγκρισης μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε
από την Υπηρεσία μας,
Και Επειδή
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν. 4412/16, σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο
χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή στην διαδικασία
με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για : Εργασίες αντικατάστασης
αγωγών κατάθλιψης –προσαγωγής και εργασίες επισκευής φρεατίων στο αρδευτικό δίκτυο Αμμουδιάς του ΤΟΕΒ
Αχέροντα Οι ζημιές προεκλήθησαν μετά την διαρροή νερού από παλιές σωληνώσεις μεγάλης διαμέτρου ( Φ600 &
Φ700 ) με συνέπεια την υποχώρηση του εδάφους και μέρους του δρόμου με αποτέλεσμα την προβληματική
λειτουργία του αντλιοστασίου άρδευσης και την επικινδυνότητα κυκλοφορίας των οχημάτων.
Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο άμεσα να αποκατασταθούν οι ζημιές έτσι ώστε να ομαλοποιηθεί
η λειτουργία των δικτύων να αποφευχθούν οι κίνδυνοι κυκλοφορίας των οχημάτων και να περιορισθούν οι απώλειες
αντλήσιμου νερού που επιβαρύνουν οικονομικά τον ΤΟΕΒ Αχέροντα.
Εισηγούμαστε
Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.
2γ, το Ν.4412/6 για το έργο : Υποέργο: Αντικατάσταση αγωγών κατάθλιψης –προσαγωγής και εργασίες επισκευής
φρεατίων στο αρδευτικό δίκτυο Αμμουδιάς του ΤΟΕΒ Αχέροντα. Την έγκριση της διάθεσης της σχετικής
πίστωσης …».

……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/850/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 69527/6646/12-06-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με
θέμα «Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της
ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τους εν εξελίξει ανοικτούς ηλεκτρονικούς
διαγωνισμούς της Περιφέρειας Ηπείρου για το διάστημα από 12.06.2020 έως 22.06.2020 λόγω
διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) την υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013)
Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής καθώς και την υπ’ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-92018).
5. Τις αριθμ. 14/763/05-06-2020, 14/764/05-06-2020, 14/765/05-06-2020 και 14/766/05-06-2020
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες συγκροτήθηκαν και ορίστηκαν τα μέλη των
Επιτροπών Διενέργειας των Διαγωνισμών, για την κατασκευή των έργων της Περιφέρειας Ηπείρου,
αντίστοιχα: «Αποκατάσταση οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Δίστρατο – Όρια Νομού», «Αποκατάσταση
οδού Ρετσιανά - Καστανιά και διακλάδωση προς Ελάτη» «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο.
Γέφυρας Καλογήρου – Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη Ζέφυρος)», και «Βελτίωση οδού Θεριακήσι Δερβίζιανα - Όρια Νομού» αντίστοιχα.
6. Την αριθμ. πρωτ. 69527/6646/12-06-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (αντίγραφο
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1317/12-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.) με θέμα: «Απόφαση
μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης
των προσφορών για τους εν εξελίξει ανοικτούς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς της Περιφέρειας Ηπείρου
για το διάστημα από 12.06.2020 έως 22.06.2020 λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος
ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010
τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 69527/6646/12-06-2020 απόφαση του
Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τους εν εξελίξει ανοικτούς
ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς της Περιφέρειας Ηπείρου για το διάστημα από 12.06.2020 έως 22.06.2020
λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ», το κείμενο της οποίας
παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:
«………..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Η.

Ιωάννινα, 12/06/2020
Αρ. Πρωτ.: 69527/6646

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Πύρρου 1
Ταχ. Κώδικας: 45221
Πληροφορίες: Κ. Ζάννης
Τηλέφωνο: 2651087334
FAX: 2651087449
Email: k.zannis@php.gov.gr
ΘΕΜΑ: «Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης
των προσφορών για τους εν εξελίξει ανοικτούς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς της Περιφέρειας Ηπείρου για το
διάστημα από 12.06.2020 έως 22.06.2020 λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

1.

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’ 7-6-2010) «Αρμοδιότητες Περιφερειάρχη».
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

Το Π.Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 223Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου».
Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
Τη με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”.
Τις με αριθμ. πρωτ.: 59093/5795/21-05-2020, 61880/6057/26-05-2020, 61881/6058/26-05-2020, 61883/6059/26-052020 διακηρύξεις ανοικτής διαδικασίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης των έργων:
«Αποκατάσταση οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Δίστρατο – Όρια Νομού», «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην
Ε.Ο. Γέφυρας Καλογήρου – Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη Ζέφυρος)», «Αποκατάσταση οδού Ρετσιανά Καστανιά και διακλάδωση προς Ελάτη», «Βελτίωση οδού Θεριακήσι - Δερβίζιανα - Όρια Νομού», στις πρώτες
δύο εκ των οποίων ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 15η Ιουνίου 2020 και ως ημερομηνία
αποσφράγισης των προσφορών η 19η Ιουνίου 2020, και στις υπόλοιπες ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών η 22η Ιουνίου 2020 και ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 26η Ιουνίου 2020.
Το με αρ. πρωτ. 14178 ΕΞ 2020/03-06-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς τις αναθέτουσες
αρχές/αναθέτοντες φορείς σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ για το
διάστημα από Παρασκευή 12.06.2020 έως και Δευτέρα 22.06.2020.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α) Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«Αποκατάσταση οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Δίστρατο – Όρια Νομού», με α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 89981 για την Πέμπτη 25-062020 και ώρα 15:00 μ.μ. και της ημερομηνίας αποσφράγισης των ηλεκτρονικών προσφορών για την Τετάρτη 01-07-2020 και
ώρα 10:00 π.μ..
Β) Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Γέφυρας Καλογήρου – Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη Ζέφυρος)», με α/α
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90276 για την Πέμπτη 25-06-2020 και ώρα 15:00 μ.μ. και της ημερομηνίας αποσφράγισης των ηλεκτρονικών
προσφορών για την Τετάρτη 01-07-2020 και ώρα 10:00π.μ..
Γ) Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«Αποκατάσταση οδού Ρετσιανά - Καστανιά και διακλάδωση προς Ελάτη», με α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90275 για την Παρασκευή
26-06-2020 και ώρα 15:00 μ.μ. και της ημερομηνίας αποσφράγισης των ηλεκτρονικών προσφορών για την Πέμπτη 02-072020 και ώρα 10:00 π.μ..
Δ) Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«Βελτίωση οδού Θεριακήσι - Δερβίζιανα - Όρια Νομού», με α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90278 για την Παρασκευή 26-06-2020 και ώρα
15:00μ.μ. και της ημερομηνίας αποσφράγισης των ηλεκτρονικών προσφορών για την Πέμπτη 02-07-2020 και ώρα 10:00 π.μ.
Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

……….».


Επισημαίνεται ότι οι ως άνω διαγωνισμοί, για την κατασκευή των έργων της Περιφέρειας Ηπείρου:
«Αποκατάσταση οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Δίστρατο – Όρια Νομού», «Αποκατάσταση οδού Ρετσιανά Καστανιά και διακλάδωση προς Ελάτη», «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Γέφυρας Καλογήρου –
Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη Ζέφυρος)» και «Βελτίωση οδού Θεριακήσι - Δερβίζιανα - Όρια Νομού», θα
διενεργηθούν από τις Επιτροπές Διενέργειας, όπως αυτές συγκροτήθηκαν αντίστοιχα με τις αριθμ.
14/763/05-06-2020, 14/764/05-06-2020, 14/765/05-06-2020 και 14/766/05-06-2020 αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/852/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση στηθαίων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», αναδόχου «ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ
Α.Τ.Τ.Ε. & Ε.Ε.» με δ.τ. «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.», μέχρι την 31-08-2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6223/04-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1248/05-06-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη και του αναδόχου υπογράφτηκε την 2-10-2019
για ποσό 118.587,23 € με Φ.Π.Α. 6. Προθεσμίες: Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου είναι η 204-2020. Με την υπ’ αριθ. 7/398/13-03-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου
χορηγήθηκε Παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 30-06-2020 7. Πληρωμές
Μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει πληρωμές. 8. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Μέχρι σήμερα δεν έχει συνταχθεί και
δεν έχει εγκριθεί ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας. 9. Εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα Μέχρι σήμερα
δεν έχουν γίνει εργασίες
Β. ΕΙΔΙΚΑ
1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος
Ο ανάδοχος στην από 28-05-2020 αίτηση παράτασής του ζητά παράταση της προθεσμίας περάτωσης του έργου
έως 31-08-2020 για την ολοκλήρωση των εργασιών, την σύνταξη-έγκριση του 1ου Α.Π.Ε, μετά από την σύνταξη
μελέτης εφαρμογής, καθώς και την διεκπεραίωση των υπόλοιπων εγγράφων για το κλείσιμο του φακέλου του
έργου.
2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας
Η υπηρεσία μας κρίνει εύλογο το αίτημα της αναδόχου εταιρείας, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ 1317-2 για τη τοποθέτηση νέου τύπου στηθαίων ασφαλείας πρέπει να εκπονηθεί μελέτη εφαρμογής (τοπικές
μελέτες ασφάλισης από αρμόδιο μελετητή) και εισηγείται την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου μέχρι 31-08-2020.
Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου προτείνουμε την
χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-08-2020, η οποία και κρίνεται απαραίτητη
για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας.
ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι τις 31-082020….».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση στηθαίων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», αναδόχου «ΜΕΓΚΛΗΣ
ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ Α.Τ.Τ.Ε. & Ε.Ε.» με δ.τ. «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.», μέχρι την 31-08-2020, με δικαίωμα
αναθεώρησης.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/853/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στηθαίων στο Εθνικό οδικό δίκτυο», αναδόχου «ΜΕΓΚΛΗΣ
ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ Α.Τ.Τ.Ε. & Ε.Ε.» με δ.τ. «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.», μέχρι την 31-08-2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6222/04-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1249/05-062020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. 5. Συμφωνητικό:
Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη και του αναδόχου υπογράφτηκε την 28-05-2019
για ποσό 65.439,79 € με Φ.Π.Α. ( Εργασίες : 52.689,06 € – Αναθεώρηση και ΦΠΑ : 12.750,73 €) 6.
Προθεσμίες: Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου είναι η 28-11-2019. Με την υπ’ αριθ.
33/2584/08-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε Παράταση
της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 30-04-2020. Με την υπ’ αριθ. 9/483/06-04-2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε Παράταση της προθεσμίας
περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 30-06-2020. 7. Πληρωμές Μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει
πληρωμές. 8. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Έχει συνταχθεί ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και έχει εγκριθεί με
την υπ’ αριθ.175507/17219/12-11-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. μετά την υπ’ αριθ. 9/358/30-10-19 (Θ.42ο)
γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 9. Εργασίες που έχουν
εκτελεστεί μέχρι σήμερα Μέχρι σήμερα έχουν γίνει εργασίες σε ποσοστό 5 % της αρχικής σύμβασης.
Β. ΕΙΔΙΚΑ
1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος
Ο ανάδοχος στην από 28-05-2020 αίτηση του ζητά παράταση της προθεσμίας περάτωσης του έργου έως 3108-2020 για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου λόγω των εξελίξεων σχετικά με την πανδημία του
κορωνοϊού και των απαγορεύσεων που ίσχυαν, καθώς και για την διεκπεραίωση των υπόλοιπων εγγράφων
για το κλείσιμο του φακέλου του έργου.
2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας
Η υπηρεσία μας κρίνει εύλογο το αίτημα της αναδόχου εταιρείας, και εισηγείται την έγκριση παράτασης της
προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-08-2020.
Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου προτείνουμε την
χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-08-2020, η οποία και κρίνεται απαραίτητη
για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας.
ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι τις 31-082020….».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση στηθαίων στο Εθνικό οδικό δίκτυο», αναδόχου ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ
Α.Τ.Τ.Ε. & Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.», μέχρι την 31-08-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης.
……………………………………………………………………………………………….……………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
-53-

ΑΔΑ: 6ΓΣΤ7Λ9-Ρ0Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/854/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)
Πωγωνίου» αναδόχου «Κ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ – ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ο.Ε.», μέχρι την 31-08-2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6573/10-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1282/10-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…6. 1. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 25-5-2018 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της
εταιρείας «Κ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ – ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», για ποσό 392.936,51€
με Φ.Π.Α.2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έληγε την 25-10-2018. Με την
αριθ. 37/2373/12-11-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε παράταση
προθεσμίας του έργου μέχρι στις 25-1-2019. Με την αριθ. 10/582/12-3-2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι στις 25-5-2019. Με την
αριθ. 16/1286/17-5-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε παράταση
προθεσμίας του έργου μέχρι στις 25-9-2019. Με την αριθ. 29/2323/3-10-2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι στις 31-12-2019. Με την
αριθ. 1/2/10-1-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε παράταση
προθεσμίας του έργου μέχρι στις 31-3-2020. Με την αριθ. 110/530/15-4-2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι στις 31-52020.3.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 65% του
έργου, ήτοι εκσκαφές, κατασκευή επιχωμάτων στο γήπεδο εγκατάστασης του έργου, η δεξαμενή ύδρευσης –
πυρόσβεσης, η περίφραξη, η τάφρος του γηπέδου, τμήμα της ορθογωνικής τάφρου της οδού πρόσβασης στο
γήπεδο, μέρος των εκσκαφών και της εξυγιαντικής στρώσης στην οδό πρόσβασης και τα ηλεκτρομηχανολογικά
δίκτυα εκτός της εγκατάστασης των ηλεκτρολογικών πινάκων. 4. Με την αριθ. πρωτ. 1222/5-6-2020
Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (7η παράταση προθεσμίας περαίωσης) της ΕΥΔ Ε.Π.
Περιφέρειας Ηπείρου διατυπώνεται θετική γνώμη για τη χορήγηση 7ης παράτασης στην προθεσμία περαίωσης
του έργου έως 31-8-2020.
Β. ΕΙΔΙΚΑ
Ο λόγος για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου είναι οι δυσχέρειες που προέκυψαν λόγω της επιδημίας
του κορονοϊού και των δραστικών περιοριστικών κυβερνητικών μέτρων που ελήφθησαν για την ανάσχεση της
εξάπλωσής του. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι και η καθυστέρηση πραγματοποίησης συνεδρίασης
του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για την έγκριση και στη συνέχεια εκτέλεση εργασιών που
προκύπτουν από τη 2η τροποποίηση της μελέτης και τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Ο ανάδοχος,
ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 31-8-2020.Γνώμη της
Υπηρεσίας είναι να χορηγηθεί για τους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα
του αναδόχου παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 31-8-2020, με δικαίωμα
αναθεώρησης. Επομένως, εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, η
οποία λήγει στις 31-5-2020 μέχρι τις 31-8-2020 με δικαίωμα αναθεωρήσεως …».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)
Πωγωνίου» αναδόχου «Κ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ – ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
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Ο.Ε.», μέχρι την 31-08-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ.
1222/05-06-2020 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Ηπείρου.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/855/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)
Ηγουμενίτσας», αναδόχου «Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. –
ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ», μέχρι την 31-07-2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6430/10-06-2020 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1290/11-062020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 90% του έργου.
Β. ΕΙΔΙΚΑ
ΛΟΓΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
Ο ανάδοχος στην από 24-04-2020 αίτησή του αναφέρει ότι:
1. Δεδομένης της κατάστασης που επικράτησε στη χώρα με την επιβολή εκτάκτων μέτρων αντιμετώπισης
της πανδημίας COVID 19 και συγκεκριμένα τον περιορισμό στις μετακινήσεις, την επιβολή επιπρόσθετων
μέτρων ασφαλείας και υγείας στα εργοτάξια, τη δυσκολία επισκέψεων σε δημόσιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ
ασφαλιστικούς φορείς κ.α) αλλά και την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας ιδιωτικών εμπορικών
επιχειρήσεων, η εξέλιξη του έργου δεν ήταν δυνατόν να γίνει με τους ρυθμούς που είχαν προβλεφθεί στο
αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα
2. Επίσης εκκρεμεί η έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με τις τελικές ποσότητες των
εργασιών που λόγω των απρόβλεπτων παραγόντων δεν ήταν δυνατόν να προμετρηθούν οι ποσότητες τους.
Για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας εργασιών μέχρι 31-07-2020
ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και επιπλέον αξίζει
να σημειωθεί ότι: Η ολοκλήρωση των εργασιών δεν εμποδίζει την τοποθέτηση του εξοπλισμού του
προμηθευτή (ο χώρος τοποθέτησης των πρεσών έχει ολοκληρωθεί από 15.09.2019)
Για τους παραπάνω βάσιμους λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
Εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-07-2020 με
αναθεώρηση, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της
υφιστάμενης εργολαβίας ...».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ηγουμενίτσας», αναδόχου «Κ/Ξ
ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ», μέχρι την 31-07-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ.
1218/02-06-2020 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.
 Μειοψηφεί το μέλος της επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος.
…………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα

-58-

ΑΔΑ: 6ΓΣΤ7Λ9-Ρ0Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/856/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού πρόσβασης από Ανατολική σε γέφυρα Παπαστάθη
(Τσιμεντοστρώσεις, κατασκευή οχετών, διευθέτηση υδάτων)», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΗΣ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, 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
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6733/11-06-2020 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1307/12-062020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. 5. ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και του κ. Γεώργιου Τάση
του Βασιλείου Ε.Δ.Ε., νόμιμου εκπροσώπου του αναδόχου Οικονομικού Φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΗΣ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.», υπεγράφη στις 24-02-2020 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου
για ποσό 101.724,86€ (εκ του οποίου 60.440,85€ για εργασίες, 10.879,35€ για Γενικά έξοδα και Ο.Ε.,
10.698,03€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 17,95€ για αναθεώρηση εργασιών και 19.688,68€ για Φ.Π.Α.). 6.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με τη Σύμβαση η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε τέσσερις
(4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλ. λήγει στις 24-06-2020. 7.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Δεν έχει συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.). 8.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Δεν έχουν εκτελεσθεί εργασίες μέχρι σήμερα.
9. ΕΙΔΙΚΑ
Ο ανάδοχος στην αίτησή του εκθέτει τους λόγους για τους οποίους ζητάει παράταση της προθεσμίας
περαίωσης του έργου. Συγκεκριμένα επικαλείται δυσκολίες κατά την κατασκευή του έργου λόγω των
δυσμενών καιρικών φαινομένων που επικράτησαν κατά το διάστημα Μαρτίου – Μαΐου και της πανδημίας
(COVID-19), για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος. Η υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας
το βάσιμο των κατωτέρω λόγων:
Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά το διάστημα Μαρτίου – Μαΐου (έντονες
βροχοπτώσεις, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, κλπ.) και οι ειδικές συνθήκες λόγω Covid-19 δεν επέτρεψαν την
έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών του έργου και δεδομένου ότι για την ολοκλήρωση του έργου υπολείπεται
η ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών (έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, κ.λ.π.) και το
κλείσιμο του φακέλου του έργου και λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου εισηγούμεθα την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του
έργου μέχρι 30-10-2020 μετά της νομίμου αναθεωρήσεως..….».
6. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε να δοθεί παράταση
προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος, μέχρι 30-09-2020.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Βελτίωση οδού πρόσβασης από Ανατολική σε γέφυρα Παπαστάθη (Τσιμεντοστρώσεις,
κατασκευή οχετών, διευθέτηση υδάτων)», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης.
…………………………………………………………………………………………………………..…………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/857/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου
Φιλιππιάδας», αναδόχου «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ε.Ε. ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ», μέχρι την 30-09-2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
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Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6889/16-06-2020 έγγραφο συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1343/16-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Σχετικά με το έργο σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Ο προϋπολογισμός του έργου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φιλιππιάδας» είναι
3.220.000,00€ με Φ.Π.Α. της πράξης «Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών του πρώην
Δήμου Φιλοθέης και Καμπής Άρτας και επέκταση ΕΕΛ Φιλιππιάδας Δήμου Ζηρού της Περιφέρειας
Ηπείρου», η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020 με Κωδικός ΟΠΣ
508702 (Κ.Α. 2015ΕΠ01880003).
Ανάδοχος του έργου είναι η «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Ε.
ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ».
Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι 1.267.333,06€ χωρίς Φ.Π.Α. βάσει της προσφοράς, το δε
συμφωνητικό υπογράφηκε την 12-8-2016.
Με την αριθ. 6/315/16-2-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε
χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 12-6-2018.
Με την αριθ. 21/1180/8-6-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε
χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 12-9-2018.
Με την αριθ. 33/1985/3-10-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου
εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-11-2018.
Με την αριθ. 38/2501/21-11-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου
εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 28-2-2019.
Με την αριθ. 9/460/1-3-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε
χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-7-2019.
Με την αριθ. 27/2153/29-8-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου
εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-12-2019.
Με την αριθ. 27/2153/29-8-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου
εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-12-2019.
Με την αριθ. 3/184/28-1-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε
χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-3-2020.
Με την αριθ. 10/531/15-4-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε
χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-6-2020.
Την αρ. πρωτ. 1220/12-6-2020 Διατύπωση Γνώμης για την Τροποποίηση Σύμβασης της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία διατυπώνει θετική γνώμη για τη
χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση με νέα προθεσμία περάτωσης του συνόλου των εργασιών του έργου
την 30.9.2020.
Αυτή τη χρονική στιγμή έχει εκτελεστεί το 95% των εργασιών.
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Ο ανάδοχος, με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των
εργασιών μέχρι 30-9-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης, διότι
1) Ολοκληρώθηκε η σύνδεση των καταθλιπτικών αγωγών των δικτύων αποχέτευσης των οικισμών στην
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, ωστόσο οι καταθλιπτικοί αγωγοί και τα αντλιοστάσια των
αποχετεύσεων των οικισμών δεν βρίσκονται σε λειτουργία. Τους τελευταίους δύο μήνες του
χρονοδιαγράμματος προβλέπονται διαδικασίες «Θέσης των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» και
«Δοκιμές Ολοκλήρωσης». Οι ανωτέρω διαδικασίες προϋποθέτουν την επαρκή τροφοδοσία της ΕΕΛ σε
λύματα από τις αποχετεύσεις, το οποίο θα συμβεί όταν αυτές λειτουργούν πλήρως, και
2)

Στα σχέδια της μελέτης προβλέπεται η κατασκευή και τοποθέτηση βατών εσχαρών επί των ανοιγμάτων
των δεξαμενών, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του έργου, με αποτέλεσμα να πρέπει
να συμπεριληφθούν στον επόμενο ΑΠΕ. Επομένως, εισηγούμαστε τη χορήγηση παράτασης της
προθεσμίας περαιώσεως του έργου, η οποία λήγει στις 30-6-2020 μέχρι τις 30-9-2020 με δικαίωμα
αναθεωρήσεως. .......».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φιλιππιάδας»,
αναδόχου «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Ε.
ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ»,
μέχρι την 30-09-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 1220/1206-2020 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/858/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Καμπής - Φιλιππιάδας» αναδόχου
«ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-10-2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6615/16-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1353/17-062020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. 5. ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και του κ. Αθανάσιου
Πορφύρη, νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΠΟΡΦΥΡΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», υπεγράφη στις 19-03-2019 η εργολαβική σύμβαση
κατασκευής του έργου για ποσό 200.340,37€ (εκ του οποίου 147.365,32€ για εργασίες, 26.525,76€ για Γενικά
Έξοδα και Ο.Ε., 26.083,66€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 365,63€ για αναθεώρηση εργασιών) πλέον 48.081,69€
για Φ.Π.Α.. 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με το άρθρο 2.7 της Ε.Σ.Υ. η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίστηκε σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, συνεπώς λήγει στις 19-082019. Με την απόφαση 36/2823/12-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΓΚ57Λ9-ΥΞΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου
μέχρι την 19-06-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης, κατόπιν σχετικού αιτήματος του αναδόχου. 7.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Δεν έχει συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.). 8.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Έχει εκτελεστεί μέρος των εργασιών που
αφορούσαν στην παράπλευρη οδό και χωματουργικές εργασίες και εργασίες αποξήλωσης στην περίμετρο του
έργου. 9. ΕΙΔΙΚΑ Με το από 09-06-2020 αίτημά του προς την υπηρεσία, ο ανάδοχος αιτείται την παράταση
των εργασιών έως τις 30-10-2020 επικαλούμενος την αναστάτωση στο πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών που
επέφερε η πανδημία του COVID-19 και τη συνακόλουθη αδυναμία εκτέλεσης βασικών εργασιών. Η υπηρεσία
μας αναγνωρίζοντας το βάσιμο των ανωτέρω λόγων εισηγείται την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας
περαίωσης των εργασιών του έργου έως τις 30-10-2020 μετά της νομίμου αναθεωρήσεως. .….».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Καμπής - Φιλιππιάδας» αναδόχου «ΠΟΡΦΥΡΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-10-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης.


Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/859/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,97%) του έργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής
Αυλότοπου», αναδόχου Έντι Ι. Ράφτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 67765/6494/05-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με
αρ. πρωτ. 1268/10-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με συνημμένη αιτιολογική
έκθεση, στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. 1. Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας: Αντικείμενο της εργολαβίας είναι οι εκτέλεση των
στερεωτικών εργασιών και των εργασιών αποκατάστασης του Ιερού Ναού της Αγίας Κυριακής στον
Αυλότοπο Σουλίου σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και σύμβαση του έργου.
2.

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της ΣΑΕ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2017ΕΠ53000000.

3.

Μελέτη : Η μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 170.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε με την με αριθ.
πρωτ. 53518/5169/12-04-2019 απόφαση της ΔΤΕΠΗ.

4.

Δημοπρασία : Η δημοπράτηση του έργου για την επιλογή του αναδόχου έγινε με βάση την παραπάνω
μελέτη, στις 26-08-2019 με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν. 4412/ 2018 και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
σύμφωνα με την με αριθμ.24/1933/19-07-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου. Η παραπάνω διαδικασία ανέδειξε μειοδότη τον κ. Έντι Ι. Ράφτης, με ποσοστό έκπτωσης 18 %
και ποσό προσφοράς 112.419,37 € χωρίς το Φ.Π.Α. Το από 26/08/2019 πρακτικό της δημοπρασίας
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 27 / 2142 / 29-08-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

5.

Συμβάσεις : Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του Αναδόχου του
έργου υπογράφηκε την 02-10-2019 για ποσό 112.419,37 € χωρίς το Φ.Π.Α.

6.

Προθεσμίες περαιώσεως των εργασιών : Ο συμβατικός χρόνος για την εκτέλεση των εργασιών είναι (8)
οκτώ μήνες και η προθεσμία περαίωσης των εργασιών λήγει την 02-06-2020.

7.

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας , 1η Συμπληρωματική Σύμβαση & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. :



1Ος Α.Π.Ε. : Συντάσσεται ο παρών 1ος Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός ποσοτήτων) για να συμπεριλάβει τις
αυξομειώσεις ποσοτήτων που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.
Ο 1ος Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου έχει ισοσκελισμένες δαπάνες σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό
του έργου, δεν παρουσιάζει καμία αύξηση δαπάνης σε σχέση με την αρχική σύμβαση, ενώ η πρόσθετη
δαπάνη που προκύπτει από την τακτοποίηση ορισμένων ποσοτήτων (14.278,69 €) οι οποίες προκύπτουν
από τις έως τώρα επιμετρήσεις και από ακριβείς προμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών, έχει
απορροφηθεί από την απρόβλεπτη δαπάνη του έργου.



Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.: συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις παρακάτω (10) δέκα νέες τιμές που αφορούν
τις (10) δέκα νέες εργασίες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του έργου, μη διαχωρίσιμο από το υπόλοιπο συμβατικό αντικείμενο:
Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης. (Α.Τ. 1ΝΤ/1) : Αφορά τις απαραίτητες εργασίες για την
καθαίρεση των σαθρών ξύλινων δοκών του μεσώροφου του πρόναου προκειμένου να δρομολογηθούν
στην ίδια στάθμη οι εργασίες για την ενίσχυση της διαφραγματικής λειτουργίας. Στα σημεία πάκτωσης
των παλαιών ξύλινων δοκών παρατηρείται σημαντική αποκόλλησης / εξόλκυση και η αντικατάσταση τους
με νέους ξύλινους δοκούς από πριστή ξυλεία οι οποίοι θα πακτώνονται στην περιμετρική λιθοδομή
κρίνεται απαραίτητη λόγο της σημαντικής αστάθειας και της επικινδυνότητας που παρουσιάζει.
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Καθαίρεση σαθρών αρμολογημάτων. (Α.Τ. 1ΝΤ/2) : Κρίνεται απαραίτητη η εκτέλεση της εν λόγω
εργασίας για την ενίσχυση της εσωτερικής παρειάς της λιθοδομής του πρόναου σε συνδυασμό με τις
υπόλοιπες εργασίες ενίσχυσης της λιθοδομής.
 Λίθινα πρέκια τοιχοδομών. (Α.Τ. 1ΝΤ/3) : Κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των εργασιών καθαίρεσης των
επιχρισμάτων και των αρμολογημάτων της δυτικής όψης της τοιχοποιίας του πρόναου στο λίθινο πρέκι
του παραθύρου παρατηρήθηκαν ρηγματώσεις και πλημμελή έδραση εκατέρωθεν του ανοίγματος του
παραθύρου με αποτέλεσμα η υπερκείμενη λιθοδομή να παρουσιάζει έντονες ρηγματώσεις. Κρίνεται
απαραίτητη η άμεση αντικατάστασή του λίθινου πρεκιού καθώς και η ανακατασκευή της όμορης και
υπερκείμενης λιθοδομής.
 Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία Σουηδίας επί υπάρχοντα σκελετό από λωρίδες ραμποτέ πλάτους τουλάχιστον
15 εκ. (Α.Τ. 1ΝΤ/4) : Πρόκειται για το δάπεδο του μεσωρόφου του πρόναου που προτείνεται για
αντικατάσταση.
 Βαθμίδες και πλατύσκαλα ξύλινης κλίμακας. (Α.Τ. 1ΝΤ/5) : Αφορά την αποκατάσταση της ξύλινης
κλίμακας που οδηγεί στη στάθμη του μεσώροφου του πρόναου η οποία έχει καταστραφεί ολοσχερώς από
την συνεχόμενη εισροή ομβρίων υδάτων στον πρόναο.
 Επιστέγαση με υπάρχουσες από καθαίρεση σχιστόπλακες. (Α.Τ. 1ΝΤ/6) : Μετά την καθαίρεση της
επικάλυψης της στέγης προτείνεται η διαλογή και η μερική χρήση των υπαρχουσών σχιστοπλακών
επικάλυψης της στέγης.
 Διαμόρφωση ανοίγματος σε λιθοδομές για οπές επιφάνειας 0,51 έως 1,00 μ2.
(Α.Τ. 1ΝΤ/7) : Αφορά
την διάνοιξη των οπών στις εσωτερικές παρειές της λιθοδομής με σκοπό την τοποθέτηση μεταλλικών και
ξύλινων δοκών του μεσώροφου που πρόκειται αν ανακατασκευαστεί.
 Τοπικές ανακτήσεις παρειών λιθοδομής. (Α.Τ. 1ΝΤ/8) : Η εργασία αυτή αφορά την αποκατάσταση των
έντονων ρηγματώσεων μεγέθους μεγαλυτέρου των 5 εκ. που παρατηρούνται στις εσωτερικές παρειές της
λιθοδομής του πρόναου, μετά την εκτέλεση των εργασιών καθαιρέσεων των επιχρισμάτων και
αρμολογημάτων.
 Ανοξείδωτες λάμες συρραφής των λιθοδομών. (Α.Τ. 1ΝΤ/9) : Προβλέπεται η τοποθέτηση τους κατά την
φάση εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης των έντονων ρηγματώσεων της λιθοδομής του πρόναου.
 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς < 160 χιλ.
(Α.Τ. 1ΝΤ/10) :
Κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτησή τους στη στάθμη του μεσωρόφου του πρόναου με σκοπό την ενίσχυση
της διαφραγματικής λειτουργίας του κτίσματος.
 1η Τροποποιητική Σύμβαση του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016: Η 1η τροποιητική σύμβαση του
παραπάνω έργου, ήσσονος σημασίας, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 132 παρ. 1 & 2
και του άρθρου 156 παρ. 1 αι 2 του Ν. 4412/2016 και παρουσιάζει αύξηση δαπάνης κατά 16.389,88 € (προ
Φ.Π.Α) ή σε ποσοστό 14,97 % σε σχέση με την αρχική σύμβαση και περιλαμβάνει την δαπάνη για την
εκτέλεση στερεωτικών εργασιών της τοιχοποιίας του πρόναου (γυναικωνίτη) οι οποίες ήταν αδύνατον να
προβλεφθεί με ακρίβεια κατά τη φάση της μελέτης, δεδομένου ότι: α) ο χώρος του γυναικωνίτη και ειδικά
ο χώρος του παταριού χρησιμοποιείτο ως αποθηκευτικός χώρος με αποτέλεσμα να ήταν αδύνατη ή
πρόσβαση στο συγκεκριμένο χώρο και επιπλέον οι επιφάνειες των τοιχοποιιών στο εσωτερικό του πρόναου
ήταν καλυμμένες με επίχρισμα το οποίο παρεμπόδιζε σε μεγάλο βαθμό την εκτίμηση για την ποιότητα της
λιθοδομής. Μετά την μερική απομάκρυνση των άχρηστων αντικειμένων από το χώρο του πρόναου, την
προσέγγιση τμημάτων της τοιχοποιίας του πρόναου και έπειτα από διερευνητικές τομές στο σώμα της
λιθοδομής παρατηρήθηκαν ρηγματώσεις μεγάλου εύρους και αστοχίες στην κατασκευή της λιθοδομής
που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης. Η έκταση και το μέγεθος των ρωγμών στις εσωτερικές παρειές της
λιθοδομής του πρόναου είναι πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με τα αρχικά μεγέθη που αποτυπώθηκαν στην
αρχική μελέτη, οφείλονται στην κακή ποιότητα των λίθων της λιθοδομής, στην παλαιότητα της
κατασκευής και κυρίως στην περεταίρω διάβρωση της λιθοδομής λόγο της ανεξέλεγκτης εισροής ομβρίων
υδάτων από την οροφή του πρόναου η οποία δεν παρείχε καμία προστασία. β) Ή συνεχόμενη εισροή
υδάτων από τη στέγη του πρόναου ευθύνεται επίσης και για την καταστροφή του ξύλινου φορέα του
μεσοπατώματος του πρόναου και σε συνδυασμό με τα περιμετρικά ξύλινα διαζώματα της λιθοδομής
ενίσχυαν την διαφραγματική λειτουργία του κτιρίου στην συγκεκριμένη στάθμη. Στην στάθμη του
μεσωρόφου σήμερα παρατηρείται σημαντική υποχώρηση / εξόλκυση των ξύλινων δοκών από τα σημεία
έδρασής τους στις περιμετρικές τοιχοποιίες, αποσαθρωμένα τμήματα των ξύλινων δοκών και έντονο βέλος
. Με βάση τα παραπάνω προτείνεται η πλήρης αποκατάσταση των ζημιών που παρατηρούνται στο
μεσώροφο με την τοποθέτηση μεταλλικών και ξύλινων δοκών καθώς και του ξύλινου δαπέδου με σκοπό
την άμεση αποκατάσταση της διαφραγματικής λειτουργίας του κτιρίου στη συγκεκριμένη στάθμη και σε
συνδυασμό με το διάφραγμα στην τελική στάθμη της λιθοδομής του ναού ( προβλέπεται από τη συμβατική
μελέτη) θα συμβάλλουν στην οριστική αποκατάσταση των προβλημάτων του κτιρίου.
Η ανωτέρω δαπάνη αφορά σε τροποποίηση που εμπίπτει τόσο στην περίπτωση β΄ όσο και στην περίπτωση γ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ)», η οποία αναφέρεται σε τροποποιήσεις της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
καθώς πληρούνται σωρευτικά οι ειδικές προϋποθέσεις και των δύο περιπτώσεων. Αναλυτικά:
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α) Για την περίπτωση β΄ που αναφέρεται στη δυνατότητα αλλαγής αναδόχου, αυτή δεν μπορεί να γίνει τόσο
για οικονομικούς όσο και τεχνικούς λόγους και είναι ευνόητο ότι θα συνεπαγόταν προβλήματα για την
αναθέτουσα αρχή. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο ανάδοχος είναι ήδη εγκατεστημένος στο έργο, έχει κάνει όλες
τις απαραίτητες προεργασίες έχει εγκατασταθεί στο έργο, διαθέτει τον απαιτούμενο ειδικό εξοπλισμό, έχει
τοποθετήσει ικριώματα σε όλο το ύψος του κτηρίου.
β) Για την περίπτωση γ΄ που αναφέρεται στο αν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η ανάγκη τροποποίησης από μία
επιμελή αναθέτουσα αρχή αναφέρουμε ότι η υπηρεσία μας κατά τη σύνταξη της μελέτης βασίστηκε στα
δεδομένα και τις παραδοχές που ίσχυαν τη δεδομένη χρονική στιγμή και σε στοιχεία που αντλήθηκαν από το
αρχείο του έργου που διέθετε η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων που συνεποπτεύει του έργο.
Συμπερασματικά, επειδή η τροποποίηση που αφορά στην αύξηση του αντικειμένου σε σχέση με την αρχική
σύμβαση του έργου μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει τόσο στην περίπτωση β΄ όσο και στην περίπτωση γ΄
σύμφωνα με το σκεπτικό που αναλύθηκε ανωτέρω (αρκεί η υπαγωγή σε μία εκ των δύο) και επειδή η εκτέλεσή
των επιπλέον ποσοτήτων είναι μη διαχωρίσιμη από την αρχική σύμβαση του έργου, προσφέρει στην ενίσχυση
της ασφάλειας του μνημείου και κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου, η υπηρεσία μας προτείνει
την έγκριση της επιπλέον δαπάνης μέσω της τροποποίησης της σύμβασης.
Ο προτεινόμενος προς έγκριση 1ος ΑΠΕ πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν 3481/2006 και της
εγκυκλίου 20/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ για τις επί έλαττον δαπάνες.
Έπειτα από τα παραπάνω το ύψος της αρχικής εγκεκριμένης αρχικής συμβατικής δαπάνης της εργολαβίας
μεταβάλλεται και διαμορφώνεται στα 128.809,24 € προ Φ.Π.Α η 159.723,46 € με το Φ.Π.Α 24% .…».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (υπερβατικός) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση –
αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Αυλότοπου», αναδόχου Έντι Ι. Ράφτη, συνολικής
δαπάνης € 128.809,24 € προ Φ.Π.Α. και 159.723,46 € με Φ.Π.Α., ήτοι με υπέρβαση του
εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου των 112.419,37 € χωρίς Φ.Π.Α., κατά 16.389,88 € (προ
Φ.Π.Α) και με τροποποίηση της αρχικής σύμβασης κατά 14,97%, υπέρ της έγκρισης του οποίου,
γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την
αριθ. 1/57/19-02-2020 (Θέμα 58ο) Πράξη του
και εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού 16.389,88 € προ Φ.Π.Α. και τη διάθεση της
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας
Ηπείρου 2017-2019», για την κάλυψη της δαπάνης του ως άνω Α.Π.Ε.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/860/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των
υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιουλίου
- Αυγούστου 2020 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ
94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ.
2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με θέμα «Παροχή οδηγιών για την
εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)» του Αν. Υπ. Οικονομικών.
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. οικ. 6774/10-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με
αρ. πρωτ. 1286/10-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία
εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για τη μετακίνηση εκτός έδρας των υπαλλήλων που
υπηρετούν στη Δ/νση, για το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου 2020, για τις υπηρεσιακές ανάγκες
(συλλογή στοιχείων, έλεγχοι, επιβλέψεις έργων, παραλαβές, αυτοψίες κ.λ.π.) μελετών και
έργων του ΕΣΠΑ Ηπείρου.
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 10.000,00 € για την κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας
μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο
Ιουλίου - Αυγούστου 2020, και τη διάθεση των απαιτούμενων, ανά ΚΑΕ πιστώσεων, σε βάρος
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/2 Ηπείρου με Κ.Α. 2011ΕΠ01820003 και τίτλο
«Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές εργασίες», όπως
αναλύεται κατωτέρω, ως εξής:
1. ΚΑ 9417 (αποζημίωση χιλιομετρικών αποστάσεων)

7.000,00 €

2. ΚΑ 9418 (ημερήσια αποζημίωση)

3.000,00 €

Σημειώνεται ότι οι μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται για τις υπηρεσιακές ανάγκες (συλλογή
στοιχείων, έλεγχοι, επιβλέψεις έργων, παραλαβές, αυτοψίες κ.λ.π.) μελετών και έργων του
ΕΣΠΑ Ηπείρου, οι οποίες θα ειδικεύονται σε κάθε εντολή μετακίνησης.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/861/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κάτω Λάβδανη-Αγία
Μαρίνα-Καστανή και από διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγ/τσα προς ΔεσποτικόΑετόπετρα-Λάβδανη-Στρατίνιστα έτους 2020».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3865/09-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1273/10-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη
1. Το γεγονός ότι είναι άμεση και η επιτακτική ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία της Επαρχιακής Οδού Κάτω
Λάβδανη-Αγία Μαρίνα-Καστανή και από διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγ/τσας προς Δεσποτικό-ΑετόπετραΛάβδανη-Στρατίνιστα η οποία έχει κλείσει από τα κλαδιά των δένδρων και των θάμνων , για να έχουμε πλήρη
αποκατάσταση της ορατότητας των κινουμένων αυτοκινήτων επί της Επαρχιακής οδού, να κοπούν και να
απομακρυνθούν αρκετά δένδρα τα οποία έχουν γύρει επικίνδυνα προς το δρόμο. Επίσης πρέπει να γίνει
κλάδεμα των μεγάλων δένδρων ώστε να μείνουν ελεύθερα τα στηθαία ασφαλείας, οι πληροφοριακές πινακίδες
και να ανοίξουν οι στροφές, καθότι ο δρόμος αυτός είναι στενός και γεμάτος στροφές και μάλιστα επικίνδυνες.
2. Την με αριθμ. : 43056/1410/01-4-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 8.000,00€ (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Συντήρηση ,συμπλήρωση και
αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου2019-2021». με Υποέργο:
«Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κάτω Λάβδανη-Αγία Μαρίνα-Καστανή και από
διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγ/τσα προς Δεσποτικό-Αετόπετρα-Λάβδανη-Στρατίνιστα έτους 2020>>
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2019ΕΠ53000001.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Συντήρηση πρασίνου στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο Κάτω Λάβδανη-Αγία Μαρίνα-Καστανή και από διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγ/τσα
προς Δεσποτικό-Αετόπετρα-Λάβδανη-Στρατίνιστα έτους 2020>>(παροχή υπηρεσιών). ΕΡΓΟ: « Συντήρηση
,συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου2019-2021». της
( ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000001, προϋπολογισμού :8.000,00 € (με Φ.Π.Α.)..…».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 8.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
Κ.Α.2019ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», για την εκτέλεση του υποέργου της
Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κάτω Λάβδανη-Αγία
Μαρίνα-Καστανή και από διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγ/τσα προς Δεσποτικό-ΑετόπετραΛάβδανη-Στρατίνιστα έτους 2020», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή,
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, επειδή υπάρχει ανάγκη κοπής
και απομάκρυνσης αρκετών δένδρων, με κλίση προς το δρόμο, τα οποία δημιουργούν
πρόβλημα ορατότητας των κινούμενων αυτοκινήτων επί της επαρχιακής οδού, καθώς επίσης
και κλάδεμα αυτών, ώστε να μείνουν ελεύθερα τα στηθαία ασφαλείας και οι πληροφοριακές
πινακίδες και παράλληλα να ανοίξουν οι στροφές, διότι ο δρόμος είναι στενός και γεμάτος
επικίνδυνες στροφές.
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 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο
προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’
ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του
νομοθέτη.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/862/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 21ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες μετατόπισης δικτύου ύδρευσης και οδοφωτισμού στο
στρατόπεδο Βελισσαρίου (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6631/12-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1322/15-06-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη
1. Κατά την έναρξη των εργασιών του έργου : « Εργασίες έργου Οδός Σταύρου Νιάρχου » με την κατασκευή
τμήματος κυκλικού κόμβου εντός του Στρατοπέδου ‘Βελισσαρίου΄, διαπιστώθηκε ότι το δίκτυο ύδρευσης και
του οδοφωτισμού διέρχεται εντός του αναπτύγματος του κόμβου. Από την ηγεσία του Στρατοπέδου απαιτήθηκε
η μετατόπιση αυτών, ώστε να επιτρέψουν τη συνέχιση των εργασιών. Δεδομένου, ότι η ανάδοχος εταιρεία είναι
ήδη εγκατεστημένη και το έργο είναι ενταγμένο σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που δεν επιτρέπει παρεκκλίσεις
– καθυστερήσεις σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα του, απαιτείται άμεσα η μετατόπιση των δικτύων.
2. Την με αριθμ. : 69151/2219/09-06-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 24.552,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 με
υποέργο : « Επείγουσες εργασίες μετατόπισης δικτύου ύδρευσης και οδοφωτισμού στο στρατόπεδο
Βελισσαρίου ( παροχή υπηρεσιών) »
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Επείγουσες εργασίες
μετατόπισης δικτύου ύδρευσης και οδοφωτισμού στο στρατόπεδο Βελισσαρίου ( παροχή υπηρεσιών) » του
έργου : « Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 » της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.552,00 € (με Φ.Π.Α.)...…».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.552,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες μετατόπισης δικτύου ύδρευσης
και οδοφωτισμού στο στρατόπεδο Βελισσαρίου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης
(τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή
υπάρχει ανάγκη μετατόπισης του δικτύου ύδρευσης και οδοφωτισμού στο στρατόπεδο Βελισσαρίου,
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι κατά την έναρξη των εργασιών του έργου «Εργασίες έργου Οδός
Σταύρου Νιάρχου» με την κατασκευή τμήματος κυκλικού κόμβου εντός του Στρατοπέδου Βελισσαρίου,
διαπιστώθηκε ότι το δίκτυο ύδρευσης και του οδοφωτισμού διέρχεται εντός του αναπτύγματος του κόμβου
και ως εκ τούτου απαιτείται η μετατόπιση αυτών, ώστε να συνεχιστούν οι εργασίες, δεδομένου, ότι η
ανάδοχος εταιρεία είναι ήδη εγκατεστημένη και το έργο είναι ενταγμένο σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα,
που δεν επιτρέπει παρεκκλίσεις – καθυστερήσεις σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα του.


Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/863/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 20-12-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διάνοιξη δρόμου από Γκινούς
προς Μεγάλη Ράχη στην περιφέρεια της Τ.Κ. Βαργιάδων Δήμου Δωδώνης», προϋπολογισμού
187.000,00 € με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, 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
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).

5. Την αριθμ. 34/2675/20-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της
Π.Ε. Ιωαννίνων «Διάνοιξη δρόμου από Γκινούς προς Μεγάλη Ράχη στην περιφέρεια της Τ.Κ.
Βαργιάδων Δήμου Δωδώνης», προϋπολογισμού 187.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην
αριθμ. πρωτ. 17439/13-11-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
του έργου, με την αριθμ. 165560/16385/25-10-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων και
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ83000001 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», για την υλοποίηση του
ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων.

6. Την αριθμ. 35/2763/02-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε
η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους
των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 29-11-2019
(mimed-ecb-a-2-id-aa-4911-eba-2019-11-29) κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από
το ΜΗΜΕΔ.

7. Την αριθμ. 5/325/18-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από
13-01-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-12-2019 ανοιχτής διαδικασίας για την
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 86687 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διάνοιξη
δρόμου από Γκινούς προς Μεγάλη Ράχη στην περιφέρεια της Τ.Κ. Βαργιάδων Δήμου Δωδώνης»,
προϋπολογισμού 187.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
με ΚΑ 2018ΕΠ83000001 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΓΕΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ε..», με ποσό
προσφοράς 67.674,65 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,12%.

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6665/09-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1262/09-062020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 0906-2020 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από
έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα
με την επωνυμία «ΓΕΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ε..», με ποσό προσφοράς 67.674,65 € χωρίς ΦΠΑ
και μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,12%.

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 09-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-12-2019 ανοιχτής
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 86687 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Διάνοιξη δρόμου από Γκινούς προς Μεγάλη Ράχη στην περιφέρεια της Τ.Κ. Βαργιάδων
Δήμου Δωδώνης», προϋπολογισμού 187.000,00 € με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ83000001 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού
και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα
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και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων
στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό
φορέα με την επωνυμία «ΓΕΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ε..», με ποσό προσφοράς 67.674,65 € χωρίς
ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,12%.
Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος





Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
που διενεργήθηκε στις 20-12-2019, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Διάνοιξη δρόμου από Γκινούς προς Μεγάλη Ράχη στην περιφέρεια της Τ.Κ. Βαργιάδων Δήμου
Δωδώνης», προϋπολογισμού 187.000,00 € με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ83000001 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020»,
στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΓΕΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ε..», με
ποσό προσφοράς 67.674,65 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,12%, σύμφωνα με το από 1301-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/325/18-02-2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 09-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και
εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων
στοιχείων στο ΤΕΥΔ και
Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΓΕΟΣΤΑΤ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ε..», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο
ποσό των 67.674,65 € χωρίς ΦΠΑ., και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ83000001 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020».

 Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του
Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα
επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη
της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Π ΡΑΚ Τ ΙΚ O Ι Ι
Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου:
"

«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΓΚΙΝΟΥΣ ΠΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Τ.Κ. ΒΑΡΓΙΑΔΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ»
"

Εκτιμώμενης αξίας 187.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 24%)
σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 188916 / 18417/29-11-2019 διακήρυξη, η οποία έλαβε 86687 αριθμό συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC005933951 2019-11-29
Σήμερα, στις 09-06-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στο Δήμο Ιωαννιτών, πρόεδρος
2.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Δασολόγος & Φυσικού Περ/ντος ΠΕ, στο Δήμο Ιωαννιτών,
τακτικό μέλος

3. ΤΣΩΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.ΕΠ.Η., τακτικό μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή του ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας,
35/2763/02-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και του με αριθ. mimed-ecba-2-id-aa-4911-eba-2019-11--29-10:00:00.00000 αποτελέσματος κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, συνήλθαμε σε
συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στην διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου
που υποβλήθηκαν μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την 21η Μαρτίου 2020.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις των Νόμων του άρθρου 7 της Διακήρυξης,
2.

τον Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) και τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463/2006,
τη Διακήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ : 19PROC005933951 2019-11-29),

3.

την από 12 /03/2020 ηλεκτρονική πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών της αναθέτουσας αρχής
(αρ. πρωτ 38595/3384) μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) -Δημόσια
Έργα, με την οποία ζητήθηκε από τον προσωρινό μειοδότη να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών, τα
δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 4.2 της διακήρυξης,

4.

την από 21-03-2020 υποβολή των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου μέσω του Εθνικού
Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) -Δημόσια Έργα και τo από 21/03/2020 αίτημα
παράτασης προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών λόγω των ληφθέντων μέτρων για την
καταπολέμηση της διάδοσης του κορονοϊού, (το Πρωτοδικείο της Αθήνας κλειστό από 13/3/2020
έως και 27/3/2020) και την 08/05/2020 αίτηση (αρ. πρωτ. εισερχομένου: 6956) με την οποία ο
οικονομικός φορέας υπέβαλε τα λοιπά δικαιολογητικά μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) -Δημόσια Έργα και σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο τα ως
άνω δικαιολογητικά, συνδέθηκε στο Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Δημόσια
Έργα και διαπίστωσε ότι ο οικονομικός φορέας υπέβαλε εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά τόσο
ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη μορφή.
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Η Ε.Δ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4412/16,

εισηγείται
την κατακύρωση της σύμβασης του έργου:

«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΓΚΙΝΟΥΣ ΠΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Τ.Κ. ΒΑΡΓΙΑΔΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ»
στον προσωρινό ανάδοχο ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ε..
\
Κατόπιν αυτών η Επιτροπή ολοκληρώνει τη σύνταξη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης
του διαγωνισμού, το οποίο συντάσσεται σε πέντε (5) αντίγραφα, υπογράφεται ως ακολούθως και θα
κοινοποιηθεί μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη της σχετικής απόφασης
Ιωάννινα, 09 Ιουνίου 2020

Η Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

Τα μέλη
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,

\
ΤΣΩΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/864/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-03-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση-συντήρηση οδού
Ανατολή-Κατσικά», προϋπολογισμού 320.000,00 € με Φ.Π.Α.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 5/293/18-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση-συντήρηση οδού Ανατολή-Κατσικά», προϋπολογισμού 320.000,00
€ με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 2275/14-02-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 207726/20081/πε/29-01-2020 απόφαση
της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2012ΕΠ03000012 «Έργα Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.
Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων.
6. Την με α/α 874 και αρ. πρωτ. 36204/2676/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 320.000,00
€ σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 071 και Κ.Α.Ε. 9459.04 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου οικ. έτους 2020, για το έργο «Αποκατάσταση-συντήρηση οδού Ανατολή-Κατσικά», η οποία
καταχωρήθηκε με α/α 865 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της
Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Την αριθμ. 6/374/28-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους των
Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως προέκυψαν από την από 27-02-2020 κλήρωση
τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ.
8. Την αριθμ. 11/604/30-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από
10-04-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-03-2020 ανοιχτής διαδικασίας για την
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 88150 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Αποκατάσταση-συντήρηση οδού Ανατολή-Κατσικά», προϋπολογισμού 320.000,00 € με ΦΠΑ, σε
βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 071 και Κ.Α.Ε. 9459.04 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου οικ. έτους 2020, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός
φορέας ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ, με προσφορά 108.936,25 € (με αναθεώρηση προ ΦΠΑ) και μέση
τεκμαρτή έκπτωση πενήντα οκτώ και τρία τοις εκατό (58,03 %).
9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7021/16-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1262/09-062020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 1106-2020 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από
έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ, με προσφορά 108.936,25 € (με αναθεώρηση προ ΦΠΑ) και μέση τεκμαρτή
έκπτωση πενήντα οκτώ και τρία τοις εκατό (58,03 %).
10.

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

Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 11-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-03-2020 ανοιχτής
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 88150 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση-συντήρηση οδού Ανατολή-Κατσικά», προϋπολογισμού 320.000,00 € με
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 071 και Κ.Α.Ε. 9459.04 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου οικ. έτους 2020, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2012ΕΠ03000012 και τίτλο «Έργα
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα
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και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων
στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό
φορέα ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ, με προσφορά 108.936,25 € (με αναθεώρηση προ ΦΠΑ) και μέση τεκμαρτή
έκπτωση πενήντα οκτώ και τρία τοις εκατό (58,03 %).
Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος
Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
που διενεργήθηκε στις 27-03-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Αποκατάσταση-συντήρηση οδού Ανατολή-Κατσικά», προϋπολογισμού 320.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2012ΕΠ03000012 και τίτλο «Έργα Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου»,
στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ, με προσφορά 108.936,25 € (με
αναθεώρηση προ ΦΠΑ) και μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα οκτώ και τρία τοις εκατό (58,03 %),
σύμφωνα με το από 10-04-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ.
11/604/30-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 11-06-2020
Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία
προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και
των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και



Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ, την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό
των 108.936,25 € χωρίς ΦΠΑ, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 071 και Κ.Α.Ε.
9459.04.020.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την με α/α
874 και αρ. πρωτ. 36204/2676/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α
865 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου.

 Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του
Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα
επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη
της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2

ο

ΠΡΑΚΤΙΚO

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο
TΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ – ΚΑΤΣΙΚΑ»
προϋπολογισμού 320.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
1. Κυριαζής Βασίλειος, δρ. ηλ-γος μηχανικός στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η., πρόεδρος
2. Μπλιθικιώτη Μαρινέλλα, πολιτικός μηχανικός στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε./Π.Η., μέλος
3. Τσουκανέλης Ελευθέριος, αρχιτέκτονας μηχανικός ΠΕ στο δήμο Ιωαννιτών, μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την
αριθ. 6/374/28-2-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας
υπόψη:
1. Την με αριθ. 11/604/30-4-2020 (Α.Δ.Α. ΩΘΕΝ7Λ9-8ΡΘ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 16-09-2019 1ο πρακτικό της
Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του
από 27-3-2020 ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 52668/5125/11-5-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. με το οποίο
κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες η ανωτέρω εγκριτική απόφαση της Ο.Ε.
3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 64269/6257/29-5-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Η. με το οποίο κλήθηκε,
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.
-85-

ΑΔΑ: 6ΓΣΤ7Λ9-Ρ0Θ

4. Τα από 28-5-2020 ηλεκτρονικά υποβληθέντα δικαιολογητικά μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», τα οποία υποβλήθηκαν και σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο της ΔΤΕ/ΠΕ
Ιωαννίνων σε σφραγισμένο φάκελο (υπ’ αριθ. πρωτ. 69004/6609/5-6-2020 ΔΤΕΠΕΙ).
συνήλθαμε στις 11-6-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ σε συνεδρίαση προκειμένου να
προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση
της σύμβασης.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε τη νόμιμη και εμπρόθεσμη υποβολή των
δικαιολογητικών, προέβη στον έλεγχό τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της Διακήρυξης
και την ισχύουσα νομοθεσία, έχοντας υπόψη και την παράγραφο 23.2 της διακήρυξης
σύμφωνα με την οποία «το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής,

όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας κρίνονται κατά την υποβολή της
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2. (α έως δ) και
κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2. (ε) της παρούσας».
Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι είχαν προσκομιστεί όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά που είχαν ζητηθεί βάσει των ελλείψεων που είχαν εντοπιστεί από την Επιτροπή.
Έτσι, η Επιτροπή Διαγωνισμού καταλήγει πως:
i)

τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ είναι αληθή

ii)
από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης,
iii)

τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του
έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ–ΚΑΤΣΙΚΑ» προϋπολογισμού
320.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) στην εργοληπτική επιχείρηση ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ
με ποσό προσφοράς 108.936,25 χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 58,03 %.
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή
ως κατωτέρω.
Ιωάννινα, 11 Ιουνίου 2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο πρόεδρος

Τα μέλη

Βασίλειος Κυριαζής

Μπλιθικιώτη Μαρινέλλα

Τσουκανέλης Ελευθέριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/865/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 24ο
Έγκριση του Πρακτικού Νο2/11-06-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού
μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000001, για τη συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση
πρασίνου στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2020, συνολικού
προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το
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Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 9/496/06-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε, η διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων,
συνοπτικού διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ, για την
εκτέλεση των κάτωθι υποέργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συντήρηση, συμπλήρωση
και αποκατάσταση πρασίνου στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου, έτους
2020 (καθαρισμός δρόμων από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις
τάφρους), του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο
Περιφέρειας Ηπείρου 2019 - 2021», βάσει των σχετικών μελετών (τεχνικές προδιαγραφές,
προϋπολογισμός) που συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, και
επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 3852/01-04-2020 εισήγηση της υπηρεσίας, ως εξής: 1.
ΥΠΟΕΡΓΟ: «Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Μετσόβου: Επαρχιακή οδός Μέτσοβο –
Ανθοχώρι – Περιστέρι – Γότιστα, έτους 2020 (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού
8.000,00 €. 2. ΥΠΟΕΡΓΟ: «Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Δωδώνης: Ιωάννινα – Δωδώνη
– Δερβίζιανα – Σιστρούνι – Αχλαδέα – Πλατάνια κ.λπ., έτους 2020 (Παροχή υπηρεσιών)»,
προϋπολογισμού 12.000,00 €. 3. ΥΠΟΕΡΓΟ: «Συντήρηση πρασίνου στους Δήμους Ζίτσας
& Πωγωνίου, έτους 2020 (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 13.000,00 €. 4.
ΥΠΟΕΡΓΟ: «Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων: Β’ & Γ΄ επαρχιακή οδός
– Συρράκο – Καλλαρύτες – Ματσούκι – Αμπελοχώρι – Μονολίθι – Πλατανούσα – Γέφυρα
Πλάκας – Πράμαντα και Κατσικά – Διακλάδωση Εγνατίας, έτους 2020 (Παροχή
υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 14.000,00 €. 5. ΥΠΟΕΡΓΟ: «Συντήρηση πρασίνου στο
Δήμο Κόνιτσας: Τελωνείο Μέρτζιανης – Μπουραζάνι - Λουτρά Αμαράντου – Λουτρά
Καβάσιλα και Δίστρατο, έτους 2020 (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 14.000,00 €.
6. ΥΠΟΕΡΓΟ: «Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Ζαγορίου: Τσεπέλοβο – Βρυσοχώρι –
Λάιστα – Κήπους – Δόλιανη & Μανασσή – Διπόταμος – Αγ. Χριστόφορος & Μεσοβούνι –
Αρίστη – Πάπιγκο – Πέτρα – Δεμάτι, έτους 2020 (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού
13.000,00 €. Επίσης, συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του
διαγωνισμού.
6. Την αριθμ. 12/700/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε το από 12-05-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με το οποίο αναδείχθηκαν προσωρινοί μειοδότες ανά
υποέργο, οι κάτωθι διαγωνιζόμενοι, των οποίων οι προσφορές υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα,
προσκόμισαν τα απαιτούμενα από τη σχετική διακήρυξη δικαιολογητικά, οι τεχνικές τους
προσφορές και οι οικονομικές τους προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές ως εξής: 1. Για το
υποέργο: «Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Μετσόβου: Επαρχιακή οδός Μέτσοβο –
Ανθοχώρι – Περιστέρι – Γότιστα, έτους 2020 (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού
8.000,00 € με Φ.Π.Α, ο Οικονομικός Φορέας «ΝΤΑΣΤΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΑΣ», με ποσό προσφοράς 4.800,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 2.
Για το υποέργο: «Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Δωδώνης: Ιωάννινα – Δωδώνη –
Δερβίζιανα – Σιστρούνι – Αχλαδέα – Πλατάνια κ.λπ., έτους 2020 (Παροχή υπηρεσιών)»,
προϋπολογισμού 12.000,00 € με Φ.Π.Α., ο Οικονομικός Φορέας «ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», με ποσό προσφοράς 6.967,74 € χωρίς Φ.Π.Α. 3. Για το
υποέργο: «Συντήρηση πρασίνου στους Δήμους Ζίτσας & Πωγωνίου, έτους 2020 (Παροχή
υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 13.000,00 € με Φ.Π.Α., ο Οικονομικός Φορέας «ΑΦΟΙ
ΣΚΑΡΩΝΗ Ι.Κ.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ - ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ», με ποσό προσφοράς
7.233,87 € χωρίς Φ.Π.Α. 4. Για το υποέργο: «Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Βορείων
Τζουμέρκων: Β’ & Γ΄ επαρχιακή οδός – Συρράκο – Καλλαρύτες – Ματσούκι – Αμπελοχώρι
– Μονολίθι – Πλατανούσα – Γέφυρα Πλάκας – Πράμαντα και Κατσικά – Διακλάδωση
Εγνατίας, έτους 2020 (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 14.000,00 € με Φ.Π.Α., ο
Οικονομικός Φορέας «ΓΚΙΟΚΑΣ ΧΡ. ΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣΣΥΝΤ.ΠΡΑΣΙΝΟΥ», με ποσό προσφοράς 8.241,93 € χωρίς Φ.Π.Α. 5. Για το υποέργο:
«Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Κόνιτσας: Τελωνείο Μέρτζιανης – Μπουραζάνι - Λουτρά
Αμαράντου – Λουτρά Καβάσιλα και Δίστρατο, έτους 2020 (Παροχή υπηρεσιών)»,
προϋπολογισμού 14.000,00 € με Φ.Π.Α., ο Οικονομικός Φορέας «ΝΤΟΚΟΣ Θ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΣΥΝΤ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ», με ποσό προσφοράς 8.241,93 € χωρίς
Φ.Π.Α. 6. Για το υποέργο: «Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Ζαγορίου: Τσεπέλοβο –
Βρυσοχώρι – Λάιστα – Κήπους – Δόλιανη & Μανασσή – Διπόταμος – Αγ. Χριστόφορος &
Μεσοβούνι – Αρίστη – Πάπιγκο – Πέτρα – Δεμάτι, έτους 2020 (Παροχή υπηρεσιών)»,
προϋπολογισμού 13.000,00 € με Φ.Π.Α., ο Οικονομικός Φορέας «ΚΟΚΚΑΣ ΧΑΡ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΕΔΕ», με ποσό προσφοράς 8.200,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6639/11-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1305/11-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία διαβιβάζει συνημμένα
το Πρακτικό Νο2/11-06-2020 της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού του
θέματος.
8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,
εισηγήθηκε ο επόμενος διαγωνισμός να είναι κατά Περιφερειακή Ενότητα, ώστε να ελέγχεται
αποτελεσματικότερα.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το Πρακτικό Νο2/11-06-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού,
συνολικού προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ, για την εκτέλεση των κάτωθι υποέργων της
Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο
Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2020 (καθαρισμός δρόμων από θάμνους
και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους), του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
Κ.Α. 2019ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019 - 2021», ήτοι:
1. Υποέργο: «Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Μετσόβου: Επαρχιακή οδός Μέτσοβο –
Ανθοχώρι – Περιστέρι – Γότιστα, έτους 2020 (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού
8.000,00 €.
2. Υποέργο: «Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Δωδώνης: Ιωάννινα – Δωδώνη – Δερβίζιανα –
Σιστρούνι – Αχλαδέα – Πλατάνια κ.λπ., έτους 2020 (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού
12.000,00 €.
3. Υποέργο: «Συντήρηση πρασίνου στους Δήμους Ζίτσας & Πωγωνίου, έτους 2020 (Παροχή
υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 13.000,00 €.
4. Υποέργο: «Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων: Β’ & Γ΄ επαρχιακή οδός
– Συρράκο – Καλλαρύτες – Ματσούκι – Αμπελοχώρι – Μονολίθι – Πλατανούσα – Γέφυρα
Πλάκας – Πράμαντα και Κατσικά – Διακλάδωση Εγνατίας, έτους 2020 (Παροχή
υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 14.000,00 €.
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5. Υποέργο: «Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Κόνιτσας: Τελωνείο Μέρτζιανης – Μπουραζάνι
- Λουτρά Αμαράντου – Λουτρά Καβάσιλα και Δίστρατο, έτους 2020 (Παροχή υπηρεσιών)»,
προϋπολογισμού 14.000,00 €.
6. Υποέργο: «Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Ζαγορίου: Τσεπέλοβο – Βρυσοχώρι – Λάιστα –
Κήπους – Δόλιανη & Μανασσή – Διπόταμος – Αγ. Χριστόφορος & Μεσοβούνι – Αρίστη –
Πάπιγκο – Πέτρα – Δεμάτι, έτους 2020 (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 13.000,00
€.
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόμισαν οι προσωρινοί
μειοδότες του διαγωνισμού ανά υποέργο, που αναδείχθηκαν βάσει του από 12-05-2020
Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 12/700/13-05-2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε την πληρότητα των
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της διακήρυξης και την ισχύουσα
νομοθεσία, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού, στους προσωρινούς
μειοδότες για το κάθε υποέργο.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού



Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, συνολικού
προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ, για την εκτέλεση των υποέργων της Περιφέρειας
Ηπείρου, για τη συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Επαρχιακό Οδικό
Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2020 (καθαρισμός δρόμων από θάμνους και κλαδιά που
φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους), του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2019ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019 - 2021»,
στους κάτωθι μειοδότες, ανά υποέργο, των οποίων οι προσφορές υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα,
προσκόμισαν τα απαιτούμενα από τη σχετική διακήρυξη δικαιολογητικά, οι τεχνικές και οι
οικονομικές τους προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, σύμφωνα με το από 12-05-2020 Πρακτικό
της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 12/700/13-05-2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισαν, ήταν πλήρη
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα
με το ανωτέρω, Πρακτικό Νο2/11-06-2020 της Επιτροπής Διενέργειας, ως εξής:
1. Για το υποέργο: «Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Μετσόβου: Επαρχιακή οδός Μέτσοβο –
Ανθοχώρι – Περιστέρι – Γότιστα, έτους 2020 (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού
8.000,00 € με Φ.Π.Α, στον Οικονομικό Φορέα «ΝΤΑΣΤΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΑΣ», με ποσό προσφοράς 4.800,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
2. Για το υποέργο: «Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Δωδώνης: Ιωάννινα – Δωδώνη –
Δερβίζιανα – Σιστρούνι – Αχλαδέα – Πλατάνια κ.λπ., έτους 2020 (Παροχή υπηρεσιών)»,
προϋπολογισμού 12.000,00 € με Φ.Π.Α., στον Οικονομικό Φορέα «ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», με ποσό προσφοράς 6.967,74 € χωρίς Φ.Π.Α.
3. Για το υποέργο: «Συντήρηση πρασίνου στους Δήμους Ζίτσας & Πωγωνίου, έτους 2020
(Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 13.000,00 € με Φ.Π.Α., στον Οικονομικό Φορέα
«ΑΦΟΙ ΣΚΑΡΩΝΗ Ι.Κ.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ - ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ», με ποσό
προσφοράς 7.233,87 € χωρίς Φ.Π.Α.
4. Για το υποέργο: «Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων: Β’ & Γ΄ επαρχιακή
οδός – Συρράκο – Καλλαρύτες – Ματσούκι – Αμπελοχώρι – Μονολίθι – Πλατανούσα –
Γέφυρα Πλάκας – Πράμαντα και Κατσικά – Διακλάδωση Εγνατίας, έτους 2020 (Παροχή
υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 14.000,00 € με Φ.Π.Α., στον Οικονομικό Φορέα «ΓΚΙΟΚΑΣ
ΧΡ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΣΥΝΤ.ΠΡΑΣΙΝΟΥ», με ποσό προσφοράς
8.241,93 € χωρίς Φ.Π.Α.
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5. Για το υποέργο: «Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Κόνιτσας: Τελωνείο Μέρτζιανης –
Μπουραζάνι - Λουτρά Αμαράντου – Λουτρά Καβάσιλα και Δίστρατο, έτους 2020 (Παροχή
υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 14.000,00 € με Φ.Π.Α., στον Οικονομικό Φορέα «ΝΤΟΚΟΣ
Θ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΣΥΝΤ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ», με ποσό προσφοράς
8.241,93 € χωρίς Φ.Π.Α.



6. Για το υποέργο: «Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Ζαγορίου: Τσεπέλοβο – Βρυσοχώρι –
Λάιστα – Κήπους – Δόλιανη & Μανασσή – Διπόταμος – Αγ. Χριστόφορος & Μεσοβούνι –
Αρίστη – Πάπιγκο – Πέτρα – Δεμάτι, έτους 2020 (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού
13.000,00 € με Φ.Π.Α., στον Οικονομικό Φορέα «ΚΟΚΚΑΣ ΧΑΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
ΕΔΕ», με ποσό προσφοράς 8.200,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Εγκρίνει την ανάθεση των υπηρεσιών για τον καθαρισμό δρόμων του Επαρχιακού Οδικού
Δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους, στους ανωτέρω
μειοδότες, ανά υποέργο, και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, με ποσά ως οι
οικονομικές τους προσφορές, καθώς και την προκαλούμενη δαπάνη για την παροχή των ως άνω
υπηρεσιών και τη διάθεση της πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση
πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019 - 2021».
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΠΕΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2
Συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση των υποέργων:
 1. ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Μετσόβου: Επαρχιακή οδός Μέτσοβο
- Ανθοχώρι – Περιστέρι - Γότιστα έτους 2020 (Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού
8.000,00 €.
 2. ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Δωδώνης: Ιωάννινα – Δωδώνη Δερβίζιανα – Σιστρούνι – Αχλαδέα – Πλατάνια κ.λπ. έτους 2020 (Παροχή
υπηρεσιών), προϋπολογισμού 12.000,00 €.
 3. ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στους δήμους Ζίτσας & Πωγωνίου έτους 2020
(Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 13.000,00 €.
 4. ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων: Β’ & Γ’
επαρχιακή οδός – Συρράκο – Καλλαρύτες – Ματσούκι – Αμπελοχώρι – Μονολίθι –
Πλατανούσα –Γέφυρα Πλάκας- Πράμαντα και Κατσικά-Διακλάδωση Εγνατίας
έτους 2020 (Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 14.000,00 €.
 5. ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Κόνιτσας: Τελωνείο ΜέρτζιανηςΜπουραζάνι-Λουτρά Αμαράντου – Λουτρά Καβάσιλα και Δίστρατο έτους 2020
(Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 14.000,00 €.
 6. ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Ζαγορίου: Τσεπέλοβο – Βρυσοχώρι Λάιστα – Κήπους – Δόλιανη & Μανασσή – Διπόταμος – Αγ. Χριστόφορος &
Μεσοβούνι – Αρίστη – Πάπιγκο – Πέτρα – Δεμάτι (Παροχή υπηρεσιών), έτους 2020
προϋπολογισμού 13.000,00 €.
του έργου «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Επαρχιακό
Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου2019-2021 (Κ.Α 2019ΕΠ53000001)» συνολικού
προϋπολογισμού 74.000,00 €.

1.

Στα Ιωάννινα, σήμερα στις 11-06-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30' π.μ., οι υπογράφοντες:
Παπαδημητρίου Βασιλική, Γεωπόνος Τ.Ε., ως Πρόεδρος,

2.

Μπότης Κωνσταντίνος Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος και

3.

Κερομύτη Αγνή Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., Μέλος,

που αποτελούμε Επιτροπή για την διεξαγωγή της δημοπρασίας της επικεφαλίδας, σύμφωνα
με την αριθ. 12/700/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου, συγκεντρωθήκαμε στο Γραφείο 334, 2ος όροφος της Περιφέρειας Ηπείρου, με
σκοπό την αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών που προσκόμισαν οι
προσωρινοί μειοδότες της συνοπτικής διαδικασίας που αναφέρεται ανωτέρω, κατόπιν του
με αρ. πρωτ. 58086/5718 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου.
Η επιτροπή διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε την εμπρόθεσμη υποβολή των ανωτέρω
φακέλων, προέβη στην αποσφράγισή τους, μονόγραψε και σφράγισε τα περιεχόμενα
δικαιολογητικά.
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Η επιτροπή στη συνέχεια προέβη στο έλεγχο των δικαιολογητικών και διαπίστωσε την
πληρότητά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της διακήρυξης και την ισχύουσα
νομοθεσία.
Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού των υποέργων
του θέματος, ως ακολούθως:












1.ΑΦΟΙ ΣΚΑΡΩΝΗ Ι.Κ.Ε.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ-ΚΑΥΣΟΞΗΛ7.233,87€
χωρίς Φ.Π.Α.) για το ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στους δήμους Ζίτσας &
Πωγωνίου έτους 2020 (Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 13.000,00 €.
2.ΝΤΑΣΤΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΑΣ 4.800,00€
χωρίς Φ.Π.Α.) για το ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Μετσόβου
Επαρχιακή οδός Μετσόβου-Ανθοχώρι-Περιστέρι-Γότιστα ,έτους 2020(Παροχή
υπηρεσιών), προϋπολογισμού 8.000,00 €.
3.ΓΚΙΟΚΑΣ ΧΡ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΣΥΝΤ.ΠΡΑΣΙΝΟΥ
8.241,93€(χωρίς Φ.Π.Α.) για το ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Βορείων
Τζουμέρκων: Β’ & Γ’ επαρχιακή οδός – Συρράκο – Καλλαρύτες – Ματσούκι –
Αμπελοχώρι – Μονολίθι – Πλατανούσα –Γέφυρα Πλάκας- Πράμαντα και ΚατσικάΔιακλάδωση Εγνατίας έτους 2020 (Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 14.000,00 €.
4.ΝΤΟΚΟΣ Θ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΣΥΝΤ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ
8.241,93€(χωρίς Φ.Π.Α.) για το ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Κόνιτσας:
Τελωνείο Μέρτζιανης- Μπουραζάνι-Λουτρά Αμαράντου – Λουτρά Καβάσιλα και
Δίστρατο έτους 2020 (Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 14.000,00 €.
5.ΚΟΚΚΑΣ ΧΑΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΕΔΕ 8.200,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) για το
ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Ζαγορίου: Τσεπέλοβο – Βρυσοχώρι Λάιστα – Κήπους – Δόλιανη & Μανασσή – Διπόταμος – Αγ. Χριστόφορος &
Μεσοβούνι – Αρίστη – Πάπιγκο – Πέτρα – Δεμάτιέτους 2020 (Παροχή υπηρεσιών),
προϋπολογισμού 13000,00.
6.ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 6.967,74€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
για το ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Δωδώνης: Ιωάννινα – Δωδώνη Δερβίζιανα – Σιστρούνι – Αχλαδέα – Πλατάνια κ.λπ.έτους 2020 (Παροχή υπηρεσιών),
προϋπολογισμού 12.000,00 €
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω:

Ιωάννινα, 11 Ιουνίου 2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γεωπόνος ΤΕ

ΜΠΟΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
ΚΕΡΟΜΥΤΗ ΑΓΝΗ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/866/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 25ο
Έγκριση του 2ου/03-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-02-2020
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της
Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδικής λειτουργίας τμήματος του οδικού δικτύου Ελεούσα –
Κρύα (Ν. Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού 485.000,00 € με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 2/154/20-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδικής λειτουργίας
τμήματος του οδικού δικτύου Ελεούσα – Κρύα (Ν. Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού
485.000,00 € με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 687/20-01-2020
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ.
123605/12233/26-08-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και
βάσει της από 17-01-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του
Δήμου Ιωαννιτών και του Δήμου Ζίτσας, η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ.
5/137/28-08-2019 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού &
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001
και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου
Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης
εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων.
6. Την αριθμ. 3/170/28-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος,
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως
προέκυψαν από την από 23-01-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από
το ΜΗΜΕΔ.
7. Την αριθμ. 6/350/28-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε
το από 24-02-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-02-2020 ανοιχτής
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 87595 για την κατασκευή του
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδικής λειτουργίας τμήματος του οδικού δικτύου
Ελεούσα – Κρύα (Ν. Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού 485.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση –
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 20182020» και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική
επιχείρηση «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», με ποσό προσφοράς
214.800,06 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,08 %.
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5831/03-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1252/09-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει
προς έγκριση, το 2ο/03-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την ανάδειξη
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αναδόχου του έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων
δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό μειοδότη, και επειδή διαπίστωσε ότι,
από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν, σε συνδυασμό με την υπεύθυνη δήλωση του
προσωρινού αναδόχου, δεν αποδεικνύονται στο σύνολό τους οι όροι και οι προϋποθέσεις
συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης, εισηγείται την απόρριψη
της προσφοράς της εργοληπτικής επιχείρησης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και την ανάδειξη της εργοληπτικής επιχείρησης «ΓΙΓΕΚΑΤ ΑΤΕΕ»
ως προσωρινού αναδόχου, με ποσό προσφοράς 242.152,23 € χωρίς ΦΠΑ και μέση
τεκμαρτή έκπτωση 38,09%.
9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε να
διαβιβασθεί ο φάκελος της υπόθεσης στη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας και να ζητηθεί
γνωμοδότηση του δικηγόρου με έμμισθη εντολή κ. Δημητρίου Στάθη, επί των θεμάτων που
τίθενται με το Πρακτικό 2ο/03-06-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, ώστε η
Οικονομική Επιτροπή να έχει ολοκληρωμένη άποψη επί του θέματος και να διευκολυνθεί
στο έργο της, για τη λήψη απόφασης.
Αποφασίζει ομόφωνα



Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί της έγκρισης του 2ου/03-06-2020 Πρακτικού
της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-02-2020 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 87595 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Βελτίωση οδικής λειτουργίας τμήματος του οδικού δικτύου Ελεούσα – Κρύα (Ν.
Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού 485.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου
της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο
μέρος αυτής και



Διαβιβάζει τον φάκελο της υπόθεσης στη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου και
στον δικηγόρο με έμμισθη εντολή κ. Δημήτριο Στάθη, ώστε να γνωμοδοτήσει επί των
θεμάτων που τίθενται με το ανωτέρω 2ο/03-06-2020 Πρακτικό, ώστε η Οικονομική Επιτροπή
να έχει ολοκληρωμένη άποψη επί του θέματος και να διευκολυνθεί στο έργο της.

……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2

ο

ΠΡ ΑΚΤ ΙΚ O

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο
«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»
του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΟΥΣΑ-ΚΡΥΑ (Ν.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)»
προϋπολογισμού 485.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

Οι υπογράφοντες:
1. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι., πρόεδρος
2. Ιππόλυτος Κακοσίμος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τακτικό
μέλος
3. Μαρία Τσέτσου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η., τακτικό μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθμ.
3/170/28-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
5. Την με αριθ. 6/350/28-02-2020 (ΑΔΑ: Ψ0ΛΛ7Λ9-ΠΕ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 24-02-2020 1ο πρακτικό της Επιτροπής
Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του από 14-02-2020
ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
6. Το από 11-03-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. με το οποίο κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες η
ανωτέρω εγκριτική απόφαση της Ο.Ε.
7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 51503/50915/13.05.2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ιωαννίνων με
το οποίο κλήθηκε, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», ο προσωρινός ανάδοχος να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.
8. Τα από 18-05-2020 ηλεκτρονικά υποβληθέντα δικαιολογητικά μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας».
9. Τον Νόμο ν. ΠΝΠ13.04.2020/2020 (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 13.04.2020 Μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις),
10. Την υπ’ αριθμ. 2/19-11-2019 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 68 του ΠΔ 30/1966 Περιφέρειας
Ηπείρου,
συνήλθαμε στις 03-06-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε
στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της σύμβασης.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε τη νόμιμη και εμπρόθεσμη υποβολή των
δικαιολογητικών, προέβη στον έλεγχό τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της Διακήρυξης και την
ισχύουσα νομοθεσία, έχοντας υπόψη και την παράγραφο 23.2 της διακήρυξης σύμφωνα με την οποία « το
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δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22
της παρούσας κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών,
σύμφωνα με το άρθρο 4.2. (α έως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2. (ε)
της παρούσας».
Από τον γενόμενο έλεγχο, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκρινε πως δεν υποβλήθηκαν από τον
προσωρινό ανάδοχο τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (άρθρα 22.Α.1 & 23.3(α) της διακήρυξης), που να καλύπτει τον
χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
2. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρα 22.Α.2 & 23.3(β) της διακήρυξης) για δύο από τα
έργα που έχει σε εξέλιξη («Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Ελεύθερο-ΠαλαιοσέλιΔίστρατο» και «Άμεση αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων επί της επαρχιακής οδού
Κήπων-Νεγάδων της ΠΕ Ιωαννίνων») που να καλύπτει τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης. Μεταξύ των υποβληθέντων δικαιολογητικών περιλαμβάνεται αίτηση για χορήγηση
βεβαίωσης στο ΕΦΚΑ για τα δύο έργα με ημερομηνία 18-05-2020.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (άρθρα 22.Α.2 & 23.3(β) της διακήρυξης).
4. Πιστοποιητικά του πρωτοδικείου περί πτωχεύσεων κ.λπ. (άρθρα 22.Α.4(β) & 23.3(γ) της
διακήρυξης) που να καλύπτουν τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
5. Αποδεικτικό περί μη αναστολής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εκδίδεται μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (άρθρα 22.Α.4(β) & 23.3(γ)
της διακήρυξης) που να καλύπτει τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
6. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο (ΤΕΕ), από το οποίο αποδεικνύεται ότι το πρόσωπο
που στελεχώνει την εργοληπτική επιχείρηση δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα (άρθρα 22.Α.4(θ) & 23.3(ε) της διακήρυξης), τόσο για τον χρόνο υποβολής της
προσφοράς (α) όσο και για τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης (β).
Σύμφωνα με το άρθρο 41 «Κατ’ εξαίρεση διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΜΕΡΟΣ Η:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) του Νόμου ν. ΠΝΠ13.04.2020/2020 (Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου της 13.04.2020 Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις):
«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η
έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό
διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας,
κάθε αναθέτουσα αρχή και κάθε αναθέτων φορέας σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α' 147), κατά
τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες μπορεί να εκκίνησαν είτε προ είτε μετά
της 25ης Φεβρουαρίου 2020, μπορούν, σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης
των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας
των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των
μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να
προσκαλούν άμεσα τον επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούμενων,
ανά περίπτωση, δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α' 167), που προβλέπεται στο
εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως αυτή
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση
κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση. Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση
δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής
του στη διαδικασία, β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που
προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως
προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών
από την υπογραφή της σύμβασης.
2. Ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί την παράταση της προθεσμίας προσκόμισης των σχετικών
δικαιολογητικών σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων
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δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω της αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων
αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής ανατολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων
αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο. Η ως άνω
προθεσμία παρατείνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να
απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
3. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή ανάθεσης συνιστά λόγο
έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση, απόσβεσης κάθε δικαιώματος του αναδόχου που
απορρέει από αυτή και επιβολής των προβλεπόμενων στον νόμο κυρώσεων. Στην περίπτωση
αυτή, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες
της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν
την υλοποίηση της σύμβασης του έκπτωτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις
και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης), τηρώντας,
κατά τα λοιπά, τη διαδικασία της παρ. 1 του παρόντος ως προς την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης
και την προσκόμιση των απαιτούμενων αποδεικτικών μέσων του άρθρου 80 του ν. 4412/2016.».

Με την υπ’ αριθμ. 51503/50915/13.05.2020 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης
της ΔΤΕ ΠΕ Ιωαννίνων, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του ανωτέρω άρθρου, δίνεται η δυνατότητα
στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση,
δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'
75).
Μεταξύ των από 18-05-2020 υποβληθέντων από τον προσωρινό ανάδοχο δικαιολογητικών,
περιλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνονται, μεταξύ άλλων, και όσα ορίζονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 41 του Νόμου ν. ΠΝΠ13.04.2020/2020, χωρίς όμως ο ανάδοχος να δηλώνει
ποια από τα ελλείποντα δικαιολογητικά επιθυμεί να υποκαταστήσει μέσω αυτής ή να επικαλείται κάποιο
ειδικό κώλυμα για τη μη προσκόμισή τους.
Συνδυάζοντας τα ανωτέρω, η επιτροπή έχει τη γνώμη ότι η από 18-05-2020 υπεύθυνη δήλωση
που υποβλήθηκε από τον ανάδοχο θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι υποκαθιστά την υποβολή ορισμένων εκ
των ελλειπόντων δικαιολογητικών και ειδικότερα αυτών που συνδέονται με «…περίπτωση κωλύματος

υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω
αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών…» ,
όπως ορίζει η παράγραφος 1 του άρθρου του Νόμου ν. ΠΝΠ13.04.2020/2020. Αυτά θα μπορούσαν να
είναι τα με α/α1, 2, 4 και 6(β) εκ των ως ανωτέρω ελλειπόντων δικαιολογητικών, ήτοι το απόσπασμα
ποινικού μητρώου, οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας, τα πιστοποιητικά του πρωτοδικείου και το
πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο (ΤΕΕ) που αφορούν τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, καθώς η έκδοσή τους γίνεται από δημόσιες υπηρεσίες που ενδέχεται να λειτουργούσαν
υπό μερική αναστολή κατά το χρονικό διάστημα της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης.
Η γνώμη της επιτροπής είναι ότι δεν θα μπορούσε να ειπωθεί το ίδιο και για τα με α/α 3, 5 και
6(α) εκ των ελλειπόντων δικαιολογητικών, ήτοι για την υπεύθυνη δήλωση, το αποδεικτικό περί μη
αναστολής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (εκδίδεται από τη σελίδα ηλεκτρονικής πλατφόρμας της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων) και το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο (ΤΕΕ) για τον
χρόνο υποβολής της προσφοράς (14-02-2020), καθώς για τη μη προσκόμισή τους δεν θα μπορούσε να
γίνει επίκληση του άρθρου 41 του Νόμου ν. ΠΝΠ13.04.2020/2020.
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή στο στάδιο της κατακύρωσης η Επιτροπή Διαγωνισμού, έπειτα
από την υπ’ αριθμ. 2/19-11-2019 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 68 του ΠΔ 30/1966 Περιφέρειας
Ηπείρου, δεν έχει την ευχέρεια να καλέσει τον προσωρινό ανάδοχο να συμπληρώσει τυχόν ελλείποντα
δικαιολογητικά, έχει τη γνώμη ότι:
i)
υπάρχουν ελλείψεις μεταξύ των προσκομισθέντων δικαιολογητικών που δεν δύναται να
υποκατασταθούν με την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του Νόμου ν.
ΠΝΠ13.04.2020/2020,
ii) δεν υπάρχει η δυνατότητα, σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, να κληθεί ο ανάδοχος να
συμπληρώσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά
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και επειδή από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν, σε συνδυασμό με την υπεύθυνη δήλωση του
προσωρινού αναδόχου, δεν αποδεικνύονται στο σύνολό τους οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής
σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης.
Εισηγούμαστε:
α) την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΚΕ» και
β) την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΟΥΣΑ-ΚΡΥΑ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)» προϋπολογισμού 485.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
στην εργοληπτική επιχείρηση «ΓΙΓΕΚΑΤ ΑΤΕΕ» με ποσό προσφοράς 242.152,23 € χωρίς ΦΠΑ και μέση
τεκμαρτή έκπτωση 38,09%. Αναλυτικά:
Ποσό Προσφοράς εργασιών:

177.250,89 €

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:

31.905,16 €

Σύνολο:

209.156,05 €

Απρόβλεπτα 15%:

31.373,41 €

Σύνολο:

240.529,46 €

Αναθεώρηση:

1.622,77 €

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:

242.152,23 €

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν (5) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως
κατωτέρω.
Ιωάννινα, 3 Ιουνίου 2020

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η πρόεδρος

Τα μέλη

Ιππόλυτος Κακοσίμος
Λάμπρος Κιτσαράς

Μαρία Τσέτσου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/867/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού,
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού
Γρανιτσοπούλα - Ριζό Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 66838/2153/03-06-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η
διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση- αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου
2018-2020» για το έργο «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Γρανιτσοπούλα- Ριζό Δήμου
Ζίτσας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με τον Φ.Π.Α..
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6829/11-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1300/11-062020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται με την αρ. 67178/6469/09-062020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του
θέματος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία, εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης, προκειμένου ο
διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα


Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή,
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού
Γρανιτσοπούλα-Ριζό Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται
στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 6829/11-06-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 67178/6469/09-06-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και
εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση- αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», για την υλοποίηση του
ανωτέρω υποέργου



Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Ιωαννίνων.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)

10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/868/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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
Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση γέφυρας
σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την Τ.Κ Λοφίσκου», προϋπολογισμού 290.000,00
€ με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 14/781/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. «Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης
επαρχιακής οδού με την Τ.Κ. Λοφίσκου», προϋπολογισμού 290.000,00 € με Φ.Π.Α., με τους
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 6292/01-06-2020 εισήγηση της
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 61359/6009/2805-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2013ΕΠ03000011 και τίτλο «Συντήρηση-αποχιονισμός-αποκατάσταση εθνικού επαρχιακού
και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ανωτέρω
υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6984/15-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1334/15-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία,
λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της από 15-06-2020 (mimed-ecb-a-2-id-aa-6401-eba)
ηλεκτρονικής κλήρωσης από το ΜΗΜΕΔ, εισηγείται την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας
Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση εκτέλεσης έργου
«Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την Τ.Κ. Λοφίσκου»,
προϋπολογισμού 290.000,00 € με Φ.Π.Α., με ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού την 17η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης την 17η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης
επαρχιακής οδού με την Τ.Κ. Λοφίσκου», προϋπολογισμού 290.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ03000011 και τίτλο
«Συντήρηση-αποχιονισμός-αποκατάσταση εθνικού επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου
Περιφέρειας Ηπείρου», αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της
Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 15-06-2020 κλήρωση τακτικών και
αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ (mimed-ecb-a-2-id-aa-6401-eba), και ορίζει τα μέλη
της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
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Τακτικά μέλη:
1

Μαρία Ντορντάι

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στο Δήμο Ιωαννιτών, Πρόεδρος

2

Σοφία Δρόσου

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στο Δήμο Ιωαννιτών, τακτικό
μέλος

3

Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου

Δασολόγος & Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΕ στο Δήμο
Ιωαννιτών, τακτικό μέλος

Αναπληρωματικά μέλη:
1

Χριστίνα Δημητρίου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι., αναπληρώτρια
Προέδρου

2

Χρήστος Καραγιαννίδης

Πολιτικός Μηχανικός
αναπληρωματικό μέλος

3

Καλλιόπη Αλεξίου

Πολιτικός
Μηχανικός
αναπληρωματικό μέλος

ΤΕ

στο

ΠΕ

Δήμο

στη

Ιωαννιτών,

Δ.Τ.Ε.

Π.Η.,

……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/870/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 29ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης υπηρεσιών του
υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Υπηρεσίες φύλαξης νέου κλειστού γυμναστηρίου
Ιωαννίνων», αναδόχου εταιρείας «ΒSS Ο.Ε.».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 6462/04-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1238/04-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρει και εισηγείται
τα εξής:
«… ► Σας παρακαλούμε λόγω αρμοδιότητας, για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της
υπηρεσιών του υποέργου : «Υπηρεσίες φύλαξης νέου κλειστού γυμναστηρίου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού
24.800,00€, με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α.
2017ΕΠ53000002 και με τίτλο : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας
Ηπείρου 2017-2019», σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Ν. 4412/16.
► Σας επισυνάπτουμε το από 03-06-2020, αίτημα της νόμιμης εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας με την
επωνυμία : «ΒSS Ο.Ε.».
► Επιπλέον σας αποστέλλουμε το από 04-06-2020 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής, όπως συντάχθηκε από
την οριζόμενη επιτροπή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων (Τ.Δ.Π.) και σας παρακαλούμε για
τις δικές σας ενέργειες ….».

Στο συνημμένο στην εισήγηση, Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής του Έργου, αναφέρονται
επί λέξει τα εξής:
«…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Στα Ιωάννινα σήμερα την 03η του μηνός Ιουνίου του έτους 2020 οι κάτωθι :
1. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Η.
2. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Αργύρης Νάκος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Η.
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
2. Την υπ’ αριθ. 187866/18284/09-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΔΕ27Λ9-Ζ37), απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. (Τ.Δ.Π.) που
οριστήκαμε ως επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών του υποέργο:
«Υπηρεσίες φύλαξης νέου κλειστού γυμναστηρίου Ιωαννίνων», του έργου: «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019».
3. Την υπ’ αριθ. 34/2678/20-11-2019 (ΑΔΑ: Ψ78Ρ7Λ9-6ΡΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Η.,
περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της εν λόγω υπηρεσίας.
4. Την υπ’ αριθ. 187393/18257/27-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΣΣ27Λ9-32Ν) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί
έγκρισης της απευθείας ανάθεση για την υλοποίηση των υπηρεσιών του θέματος.
5. Την από 05-12-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV006010388) υπογραφείσα σύμβαση, μεταξύ του Περιφερειάρχη
Ηπείρου και της αναδόχου εταιρείας: «ΒSS Ο.Ε.».
6. Το από 03-06-2020, με αριθ. πρωτ. 67126/6462 αίτημα της αναδόχου εταιρείας : «ΒSS Ο.Ε.».
Και επειδή
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Το γεγονός ότι η εκτέλεση των προβλεπόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της
σύμβασης, δεν ήταν δυνατή λόγω της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19
(ΦΕΚ 84 Α΄13-4-2020 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας»).

Κατόπιν των παραπάνω :
Εισηγούμαστε
Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για τις : «Υπηρεσίες φύλαξης νέου κλειστού γυμναστηρίου
Ιωαννίνων», που προβλέπονταν έως τις 05-07-2020 μέχρι τις 30-09-2020, όσο δηλαδή διήρκησε η αναστολής
λειτουργίας των εγκαταστάσεων του νέου κλειστού γυμναστηρίου Ιωαννίνων, αλλά και της θερινής διακοπής του
μήνα Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου, το οποίο έχει αρχικώς εγκριθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:
……….».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της από 05-12-2019 (ΑΔΑΜ:
19SYMV006010388) σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Ιωαννίνων και της εταιρείας «ΒSS Ο.Ε.»,
αναδόχου παροχής υπηρεσιών του υποέργου «Υπηρεσίες φύλαξης νέου κλειστού
γυμναστηρίου Ιωαννίνων», που προβλέπονταν έως τις 05-07-2020, μέχρι τις 30-09-2020, όσο
δηλαδή διήρκησε η αναστολή λειτουργίας των εγκαταστάσεων του νέου κλειστού γυμναστηρίου
Ιωαννίνων, λόγω της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19, αλλά
και της θερινής διακοπής του μήνα Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού
οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με το από 03-06-2020 Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 6), της
Επιτροπής Παραλαβής του Έργου.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/871/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 30ο
Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,86 %) του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση - βελτίωση επαρχιακής οδού από κόμβο Εγνατίας οδού - Αγία
Κυριακή - Ιερός χώρος Σουλίου», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 17217/17-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1354/17-062020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με συνημμένη αιτιολογική έκθεση, στην οποία η υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η εργολαβία αφορά την Αποκατάσταση - Βελτίωση Επαρχιακής Οδού από Κόμβο
Εγνατίας Οδού Αγία Κυριακή –Ιερός Χώρος Σουλίου και συγκεκριμένα :
α) Βελτιώσεις (επισκευές κατεστραμμένων τεχνικών ,κατασκευής βραχοπαγίδας κλπ) στο τμήμα που έχει
αφετηρία την ΧΘ. 0+000 (επαρχιακή οδός Αγ. Κυριακής –Πετουσιου ) και πέρας την ΧΘ 10+400.
β) πλήρης κατασκευή - μερική νέα χάραξη (εκσκαφές –τεχνικά - οδοστρωσία –ασφαλτικά) στο τμήμα από
ΧΘ10+400 έως Χ.Θ.12+780.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030 ΗΠΕΙΡΟΥ με
ΚΑ2017ΕΠ03000002.
ΜΕΛΕΤΗ: Τα συμβατικά τεύχη του έργου συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και
εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 69758/5362/14-05-2018 απόφαση, με προϋπολογισμό δημοπράτησης
2.822.580,64€ για εργασίες και 677.419,35.€ για Φ.Π.Α (όπου ο Φ.Π.Α 24% ) και συνολικό προϋπολογισμό
3.500.000,00€
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δημοπρασία με βάση τα εγκεκριμένα τεύχη και σχέδια έγινε την 03-07-2018 σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία
ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ με μέση έκπτωση 53,65 % δηλαδή 1.308.380,45€ χωρίς Φ.Π.Α. Η έγκριση του πρακτικού της
δημοπρασίας έγινε με την υπ’ αριθμ. 27/1660/08-08-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ηπείρου.
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Η σύμβαση του έργου υπεγράφη την 05-02-2019 για συνολικό ποσό 1.622.391,75 €, από
το οποίο 1.135.819,79 € για εργασίες, 170.372,97 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 2.187,69 € για εκτιμώμενη
δαπάνη αναθεώρησης, και 314.011,30 € για Φ.Π.Α.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Προθεσμία περαιώσεως των συμβατικών εργασιών είναι 360 ημέρες και λήγει στις 04-022020.Εγκριθηκε παράταση προθεσμίας με την υπ’αριθμ. 25/1967/08-08-2019 της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Ηπείρου μέχρι την 04-02-2021.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:
Συντάχτηκε και εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 119597/11762/05-08-2019 απόφαση ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός
Πίνακας και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Ο 1ος ΑΠΕ ήταν τακτοποιητικός (σε ισοζύγιο) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε
περιλάμβανε πέντε νέες εργασίες.
Συντάχτηκε και εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 152617 / 15181 /07 - 10 -2019 απόφαση ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός
Πίνακας και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Ο 2ος ΑΠΕ ήταν τακτοποιητικός (σε ισοζύγιο) και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε
περιλάμβανε δυο νέες εργασίες.
Συντάχτηκε και εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 11911 /1103/ 31- 01 - 2020 απόφαση ο 3ος Α.Π.Ε.
(τακτοποιητικός) σε ισοζύγιο και δεν περιλάμβανε νέες εργασίες.
Συντάχτηκε ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, υπερβατικός ως προς την αρχική
σύμβαση κατά 14,86% στο ποσό των 1.863.453,69 € από το οποίο 1.500.597,51 € για εργασίες , 0,03 € για
απρόβλεπτες δαπάνες ,2.187,69 € για εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης, και 360.668,46€ για Φ.Π.Α.
Λόγοι που επέβαλαν τη σύνταξη του παρόντος 4ου Α.Π.Ε.
Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή όπου εκτελείται το έργο και συγκεκριμένα από 711-2019 έως 13-11-2019 και ενώ αυτό είναι σε εξέλιξη, σημειώθηκαν μεγάλα κατολισθητικά φαινόμενα. Ο
μεγάλος όγκος νερού και η σφοδρότητα που αυτό έπεφτε στη γη σε συνδυασμό με τη γεωμορφολογία της
περιοχής ( φύση και αλληλουχία πετρωμάτων, μεγάλες κλίσεις, απότομα πρανή) είχαν σαν αποτέλεσμα σε
πολλά σημεία επί της οδού τα πρανή ( ανάντη και κατάντη) να υποστούν διαβρώσεις που συνοδεύτηκαν με
αποκόλλησή τους και την εκδήλωση καταπτώσεων. Η ανάδοχος εταιρεία προέβη άμεσα στην απομάκρυνση
των προϊόντων τους από τα κατάστρωμα της οδού, ώστε να συνεχίζεται η κυκλοφορία και η εκτέλεση των
εργασιών. Παρόλα αυτά και σύμφωνα με τη γνώμη ειδικών ( γεωλόγων, γεωτεχνικών) που επισκέφθηκαν την
περιοχή, απαιτείται μια οριστική λύση με την κατασκευή βραχοπαγίδων σε πολλά σημεία, αλλά και την
τοποθέτηση πλέγματος προστασίας στα πρανή, αφού το φαινόμενα συνεχίζει να εξελίσσεται και η ισορροπία
θα αργήσει να επέλθει στην περιοχή, ώστε να διασφαλιστεί η διέλευση της οδού με ασφάλεια.
Σημειώνεται ότι με την αρίθμ. πρωτ.: 8182/18-11-2019 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας περιοχές της Ηπείρου, για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών ( πλημμύρες, κατολισθήσεις)
από καταστροφές στο οδικό δίκτυο ( εθνικό, επαρχιακό, δημοτικό και αγροτικό), που προκλήθηκαν από έντονα
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καιρικά φαινόμενα ( έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες). Μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν είναι και η
ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σουλίου.
Για την αντιμετώπιση των αναγκών που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και προκειμένου αυτό να
ολοκληρωθεί και να καταστεί λειτουργικό και ασφαλές ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός της εργολαβίας
,απαιτούνται κυρίως αυξήσεις σε ποσότητες εργασιών που προβλέπονταν στην μελέτη ,καθώς και η εκτέλεση
νέων εργασιών που δεν προβλέπονταν στην μελέτη και που δεν μπορούν τεχνικά η οικονομικά να διαχωριστούν
από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή ,και είναι
απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της και δεν μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. : Με τον παρόντα 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα υπάρχουν δυο νέες εργασίες που
περιλαμβάνονται στο 3ο . Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ήτοι:
1. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
2. Αποξήλωση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας
Στον παρόντα ΑΠΕ τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.
Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα
στα εξής στοιχεία α) δημόσια δαπάνη της πράξης β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών
(άμεσες/έμμεσες), γ) παραδοτέα και δ) δείκτες και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του
έργου.
Επομένως το ύψος της συνολικής δαπάνης της εργολαβίας με τον παρόντα 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα
(υπερβατικός) ανέρχεται στο ποσό των 1.863.453,69€ (1.502.786,23€ για εργασίες και 360.668,46€ για ΦΠΑ)
…».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τον
Α.Π.Ε. (υπερβατικός) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση - βελτίωση
επαρχιακής οδού από κόμβο Εγνατίας οδού - Αγία Κυριακή - Ιερός χώρος Σουλίου», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ
Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνολικής δαπάνης € 1.863.453,69 με Φ.Π.Α., ήτοι με υπέρβαση του
εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 241.061,93 με Φ.Π.Α, και με τροποποίηση της σύμβασης
κατά 14,86%, υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθ. 2/144/25-05-2020 (Θέμα 68ο) Πράξη του
4ο

και εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού € 241.061,93 με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της σχετικής
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ
2017ΕΠ03000002, για την κάλυψη της δαπάνης του ως άνω Α.Π.Ε.


Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/872/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 31ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου 2020 (έργα ΕΣΠΑ
2014-2020).
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/28782010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
(ΦΕΚ 145/Α΄/2016), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και
εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με
θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)» του Αν.
Υπ. Οικονομικών.

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/0403-2020, 4/15/13-03-2020 και 8/30/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης
τροποποίησής του.

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. οικ. 6827/11-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1301/1106-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση
δαπάνης, για τη μετακίνηση εκτός έδρας των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Δ/νση Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2020, για τις υπηρεσιακές ανάγκες (συλλογή
στοιχείων, επιβλέψεις, παραλαβή αφανών εργασιών, έλεγχος επιμετρήσεων, αυτοψίες κ.λ.π.)
μελετών και έργων του ΕΣΠΑ Ηπείρου.

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 5.000,00 € για την κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης,
επτά (7) υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου
2020, και τη διάθεση των απαιτούμενων, ανά ΚΑΕ πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της
ΣΑΕΠ 018/2 Ηπείρου με Κ.Α. 2011ΕΠ01820003 και τίτλο «Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά
έξοδα και αμοιβές για ειδικές εργασίες», όπως αναλύεται κατωτέρω, ως εξής:
1. ΚΑ 9417 (αποζημίωση χιλιομετρικών αποστάσεων)

1.500,00 €

2. ΚΑ 9418 (ημερήσια αποζημίωση)

3.500,00 €

Σημειώνεται ότι οι μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται για τις Υπηρεσιακές Ανάγκες (συλλογή στοιχείων,
επιβλέψεις, παραλαβή αφανών εργασιών, έλεγχος επιμετρήσεων, αυτοψίες κ.λ.π.) μελετών και έργων
του «ΕΣΠΑ 2014-2020», οι οποίες θα ειδικεύονται σε κάθε εντολή μετακίνησης.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/873/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 63369/2036/10-06-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου με θέμα: «Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου: «Παροχή
Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες και Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών
και Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού (επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και
Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου “Improving water
management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” με το
ακρωνύμιο “SAVE- WATER”».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
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το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των
δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων των προγραμμάτων των
Ευρωπαϊκών Εδαφικών Συνεργασιών: α) IPA CBC Greece – Albania 2014-2020, β) CBC
Greece – Italy 2014-2020 και γ) Interreg V – B Adriatic-Ionian 2014-2020.
6. Την αριθμ. 10/549/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 55.000,00 με
ΦΠΑ (44.355,00 € πλέον ΦΠΑ 10.645,00 €), για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή
Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες και Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και
Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού (επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και
Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου “Improving water
management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” με το
ακρωνύμιο "SAVE-WATER”», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
“Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020" του
έργου της ΣΑΕΠ 518/6, με ΚΑ 2018ΕΠ51860034. Επίσης, καταρτίσθηκε η διακήρυξη του
διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει της τιμής, με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν
από την αρμόδια Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου και
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1380/30-03-2020 εισήγησή της και συγκροτήθηκε και
ορίσθηκαν τα μέλη της προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριμελούς
Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του διαγωνισμού.
7. Την αριθμ. 13/742/22-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, η αριθμ. 57508/1869/21-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΦΝΩ7Λ9-8Δ8)
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί παράτασης υποβολής προσφορών του
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών για
Δειγματοληψίες και Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και
Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού (επιφανειακών νερών) για τα έτη 2019-2021 Περιοχής
Π.Ε. Ιωαννίνων και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου
“Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies
tools” με το ακρωνύμιο “SAVE WATER”».
8. Την αριθμ. 14/838/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
απορρίφθηκε η από 18-05-2020 ένσταση της εταιρείας «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Ο.Ε.», με δ.τ. «ΗΠ.ΕΡ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ», κατά της αριθ. πρωτ.
54176/1776/12-05-2020 Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του θέματος, για τους λόγους
που αναφέρονται στο συνημμένο στην απόφαση, από 03-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής
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Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη δικαστική
προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 221 παρ.11 α του Ν. 4412/2016).
9. Την αρ. πρωτ. 63369/2036/10-06-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (αντίγραφο
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1295/11-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με θέμα:
«Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών για
Δειγματοληψίες και Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και
Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού (επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και
Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου “Improving water
management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” με το
ακρωνύμιο “SAVE- WATER”».
10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,
δήλωσε ότι απέχει από τη συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτού.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/0706-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 63369/2036/1006-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Ματαίωση της διαγωνιστικής
διαδικασίας του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες και Εργαστηριακές Αναλύσεις
Φυσικοχημικών, Χημικών και Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού (επιφανειακών νερών) Π.Ε.
Ιωαννίνων και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου “Improving
water management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” με το
ακρωνύμιο “SAVE- WATER”», το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:
«………..
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση
: Πλ. Πύρρου 1
Ταχ. Κώδικας : 45221
Πληροφορίες : Ε. Τζουβάρα
Θ. Δημητρίου
Τηλέφωνο
: 2651087331
Fax
: 2651073862
email:
: e.tzouvara@php.gov.gr
th.dimitriou@php.gov.gr
ΘΕΜΑ:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ως προς τον τίτλο
11.6.2020

Ιωάννινα 10/6/2020
Αρ. Πρωτ.: 63369/2036

Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες
και Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και Μικροβιολογικών Παραμέτρων
Νερού (επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του
στρατηγικού έργου “Improving water management and supply infrastructure via smart
technologies, policies tools” με το ακρωνύμιο “SAVE- WATER”».

Έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.

4.

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η υπ’ αριθ. 10/549/15.4.2020, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου περί έγκρισης
της Διενέργειας του Διαγωνισμού (ΑΔΑ:6ΖΡΚ7Λ9-ΦΓΖ- ΑΔΑΜ:20REQ006684774 2020-05-11) και
συγκρότησης Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών του ανωτέρου Συνοπτικού
Διαγωνισμού.
Τη με αριθμ. πρωτ. 54176/1776/12.5.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006692714 2020-05-12) Διακήρυξη της
διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος, στην
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5.
6.

7.

οποία ορίζονται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 25η Μαΐου 2020 και ως ημερομηνία
αποσφράγισης των προσφορών η 29η Μαΐου 2020 .
Η με αριθ. πρωτ. 57508/1869/21.5.2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, για Παράταση υποβολής
προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού, έως την 15η Ιουνίου 2020.
Το από 10.6.2020 αίτημα της ομάδας στρατηγικού έργου:“Improving water management and supply
infrastructure via smart technologies, policies tools” με το ακρωνύμιο “SAVE-WATER”, που συγκροτήθηκε
με την αριθ. πρωτ. οικ. 165811/5395/2018 (ΟΕ 20.2.2020 και ΑΔΑ:ΨΜΡΟ7Λ9-ΛΝΑ) και συνέταξε τους όρους
της Διακήρυξης
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) Π.Ε.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΜΑΤΩΝ».
Το από 10.6.2020 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών του Συνοπτικού
Διαγωνισμού του έργου.
ΑΠΟΦΑΣΗ

Αποφασίζουμε την ματαίωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες
και Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού
(επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου
“Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” με το
ακρωνύμιο “SAVE- WATER”», επειδή σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής και
Αξιολόγησης των προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου, απαιτείται επαναδιατύπωση των παρ.
2.2.4 και 2.2.5 που δεν καλύπτεται με την παροχή διευκρινήσεων, καθώς και την επαναδημοπράτηση μετά τις
απαραίτητες διορθώσεις-συμπληρώσεις.
Η παρούσα απόφαση υποβάλλεται, προς έγκριση, στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, κατά
την επόμενη συνεδρίασή της.
Συνημμένα:
Το 7 σχετ. Πρακτικό

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

…………………………………………………………………………………………………… ……».
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1
Η Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ στρατηγικού έργου “Improving water management and supply
infrastructure via smart technologies, policies tools” με το ακρωνύμιο SAVE-WATER”»
η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθ. 10/549/15.4.2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ηπείρου (ΑΔΑ 6ΖΡΚ7Λ9-ΦΓΖ), αποτελούμενη από τους :
1.
2.
3.

Τσιάρα Ευάγγελο, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Π. Ηπείρου, του κλάδου ΠΕ Περ/ντος,
Γεωργίου Δημήτριο, υπάλληλος του Τμήματος Περ/ντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ιωαννίνων, Τ.Ε.
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός,
Αθανασίου Σπυρίδων, υπάλληλος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ιωαννίνων,
Επόπτης Δημόσιας Υγείας,

συνεδρίασε σήμερα 10 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο γραφείο 306 της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου με παρόντα όλα τα μέλη της με θέμα την ματαίωση του με αριθ. πρωτ.
54176/1776/12.5.2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ
(ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ στρατηγικού
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έργου “Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” με το
ακρωνύμιο “SAVE-WATER”»
Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Την με
αριθ. πρωτ.54176/1776/12.5.2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το έργο με
τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ,
ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ στρατηγικού έργου “Improving water
management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” με το ακρωνύμιο SAVEWATER”», (ΑΔΑΜ :20PROC006692714 2020-05-12)
2. Το από 10.6.2020 αίτημα της ομάδας στρατηγικού έργου: “Improving water management and supply
infrastructure via smart technologies, policies tools” με το ακρωνύμιο “SAVE-WATER”, που
συγκροτήθηκε με την αριθ. πρωτ. οικ. 165811/5395/2018 (ΟΕ 20.2.2020 και ΑΔΑ:ΨΜΡΟ7Λ9-ΛΝΑ) και
συνέταξε τους όρους της Διακήρυξης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ
(ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΜΑΤΩΝ», στην οποία
διαπιστώθηκε η ανάγκη διευκρινήσεων, ως προς τους όρους της Διακήρυξης 2.2.4.και 2.2.5.
3. Το γεγονός ότι η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 15η Ιουνίου 2020.
Θεωρεί ότι το τεύχος της εν λόγω Διακήρυξης ως προς τις παρ. 2.2.4.και 2.2.5., απαιτείται να
επαναδιατυπωθεί, γεγονός που δε μπορεί να καλυφθεί με την απλή παροχή διευκρινήσεων και απαιτείται η
επικαιροποίηση των όρων της Διακήρυξης και η επαναδημοπράτησή του.
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
α. Την ματαίωση του αριθ. πρωτ.54176/1776/12.5.2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού του «Παροχή υπηρεσιών για
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ στρατηγικού έργου “Improving water management and supply infrastructure via smart
technologies, policies tools” με το ακρωνύμιο “SAVE-WATER”»
β. την επαναδημοπράτησή του μετά από τις απαραίτητες διορθώσεις/συμπληρώσεις.
Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό υπογεγραμμένο σε δύο (2) αντίτυπα στη Δ/νση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, ώστε να προβεί στις νόμιμες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τσιάρας Ευάγγελος
Γεωργίου Δημήτριος
Αθανασίου Σπυρίδωνας

…….».
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/874/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 33ο
Έγκριση του Πρακτικού 1/12-06-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού, για το έργο «Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την
εκπόνηση μελετών και σχεδίων δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CINOVATEC», προϋπολογισμού € 10.200,00 με ΦΠΑ του Διασυνοριακού Προγράμματος
Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
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4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των
δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων των προγραμμάτων των
Ευρωπαϊκών Εδαφικών Συνεργασιών: α) IPA CBC Greece – Albania 2014-2020, β) CBC
Greece – Italy 2014-2020 και γ) Interreg V – B Adriatic-Ionian 2014-2020.
7. Την αριθμ. 13/721/22-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, η κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας
– τιμής, και η συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού,
προϋπολογισμού € 10.200,00 με ΦΠΑ (8.225,80 € πλέον ΦΠΑ 1.974,20 €), για την επιλογή
αναδόχου για το έργο «Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την εκπόνηση μελετών και
σχεδίων δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CI-NOVATEC», του Διασυνοριακού
Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020» της ΣΑΕΠ 318/6 με
Κ.Α. 2018ΕΠ31860009. Η διακήρυξη θα αφορά στα κάτωθι παραδοτέα: D.5.3.2:
«Development of the regional study as part of joint comparative study» (Εκπόνηση
Περιφερειακής Μελέτης). D.5.3.3: «Development of the regional Policy paper” (Εκπόνηση
του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης Τουριστικής Ανάπτυξης). D.5.3.4: «Promotion of the
Strategy Paper to Region of Epirus and Greek national actors (Συμμετοχή στην ανάπτυξη
Στρατηγικού Σχεδίου και προώθηση του στην Περιφέρεια Ηπείρου).
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2340/15-06-2020 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1326/15-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία
η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του
συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού του θέματος.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα



Εγκρίνει το Πρακτικό 1/12-06-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής,
τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της αριθμ. πρωτ. 61275/1975/25-05-2020
διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προϋπολογισμού € 10.200,00 με ΦΠΑ
(8.225,80 € πλέον ΦΠΑ 1.974,20 €) για το έργο «Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την
εκπόνηση μελετών και σχεδίων δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CI-NOVATEC»,
του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020», του
έργου της ΣΑΕΠ 318/6 με ΚΑ 2018ΕΠ31860009
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το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην
αποσφράγιση και έλεγχο του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά»,
της μοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, από την εταιρεία "ΒΑΝΙΔΗΣ Χ.
ΙΩΑΝΝΗΣ" δτ "MEDIA SUITE" και αφού διαπίστωσε τη ορθότητα και πληρότητα τους, όπως
αυτά καθορίζονται από τους όρους της διακήρυξης, κάνοντας δεκτή την προσφορά, προέβη
στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς και διαπίστωσε ότι αυτή πληροί όλες τις
προδιαγραφές και τις απαιτήσεις σύμφωνα με το Μέρος Β της διακήρυξης και τη βαθμολόγησε
με απόλυτο βαθμό Τεχνικής Προσφοράς=100.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προέβη στην αποσφράγιση, καταγραφή
και έλεγχο της οικονομικής προσφοράς της ως άνω μοναδικής συμμετέχουσας στον διαγωνισμό
εταιρείας, η οποία διαπιστώθηκε ότι είχε συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και
έχει ως εξής, για τα παραδοτέα έργου: α) Π.5.3.2: Εκπόνηση Περιφερειακής Μελέτης, ποσό
3.800,00 € β) Π.5.3.3: Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Τουριστικής Ανάπτυξης, ποσό 2.000,00 € γ)
Π.5.3.4: Συμμετοχή στην ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου και προώθηση του στην Περιφέρεια
Ηπείρου, ποσό 1.500,00 €, ήτοι συνολικό ποσό προσφοράς € 7.300,00 με ΦΠΑ.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, ομόφωνα εισηγείται την
ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού την εταιρεία "ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ" δτ
"MEDIA SUITE" με ποσό προσφοράς επτά χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 7.300,00)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.



Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση, Πρακτικό 1/12-06-2020
(αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών
προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου, βάσει της αριθμ. πρωτ. 61275/1975/25-05-2020 διακήρυξης, προϋπολογισμού €
10.200,00 με ΦΠΑ (8.225,80 € πλέον ΦΠΑ 1.974,20 €), για το έργο «Υπηρεσίες εξωτερικού
συμβούλου για την εκπόνηση μελετών και σχεδίων δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
«CI-NOVATEC», του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY
2014-2020», του έργου της ΣΑΕΠ 318/6 με ΚΑ 2018ΕΠ31860009
Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης η εταιρεία "ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ" δτ "MEDIA SUITE",
η οποία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό, η τεχνική
της προσφορά πληροί τους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και βαθμολογήθηκε με
απόλυτο βαθμό 100, η δε οικονομική της προσφορά έγινε αποδεκτή, με συνολικό ποσό
προσφοράς € 7.300,00 με ΦΠΑ.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1
Της συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης συνοπτικού
διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την επιλογή αναδόχου για τις
"Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την εκπόνηση μελετών και σχεδίων
δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “CI-NOVATEC: Πελατειακή Ευφυία για
καινοτόμα τουριστικά οικοσυστήματα - Customer Intelligence for Innovative
Tourism Ecosystems”, (κωδικός έργου MIS 5003479)" προϋπολογισμού δαπάνης
δέκα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (10.200,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής προσφορά.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 2018ΕΠ31860009 και
τίτλο «CI-NOVATEC, MIS 5003479, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, GR-IT 2014-2020»
(Αριθμός διακήρυξης: 61275/1975/25-05-2020)
Στα Ιωάννινα την 10η Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ. στο κτίριο της
Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1- Διοικητήριο, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη
της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τις
"Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την εκπόνηση μελετών και σχεδίων δράσεων στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου “CI-NOVATEC: Πελατειακή Ευφυία για καινοτόμα
τουριστικά οικοσυστήματα - Customer Intelligence for Innovative Tourism Ecosystems”, η
οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 13/721/22.05.2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να προβούν στην αποσφράγιση των
προσφορών των υποψήφιων αναδόχων.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν τα μέλη της Επιτροπής:
1. Λύγδα Ασημούλα, υπάλληλος (Μ.Υ.) του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής
Ανάπτυξης, της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου,
του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Α΄.
2. Μπακοπούλου Ευγενία, Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής
Ανάπτυξης της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου,
του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Α΄,
3. Βλάχου Ελένη, Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης Περιφερειακών
Συστημάτων, της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Α ΄,
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη αφενός την Διακήρυξη, όπου οριζόταν ως ημερομηνία
λήξης υποβολής προσφορών η Τετάρτη 10.06.2020 (ώρα 11:00 π.μ.), αφετέρου το
πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περιφέρειας Ηπείρου, όπου και θα πρωτοκολλούνταν οι προσφορές, διαπίστωσε την
υποβολή μίας μόνο προσφοράς την οποία και έκανε δεκτή στο διαγωνισμό ως
εμπρόθεσμα υποβληθείσα.
α/α
1.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
"ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ" δτ "MEDIA SUITE"

α/α Πρωτοκόλλου ΔΙ.Α.Π
70645/2259/10.06.2020

Στη συνέχεια αποσφράγισε τον φάκελο της προσφοράς, έλεγξε το περιεχόμενό της και
διαπίστωσε την ύπαρξη των υποφακέλων "Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά" & "Οικονομική Προσφορά".
Κατόπιν η Επιτροπή αποσφράγισε το φάκελο "Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά" και, αφού εξέτασε τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, διαπίστωσε τη ορθότητα
και πληρότητα τους, όπως αυτά καθορίζονται από τους όρους της διακήρυξης, κάνοντας
δεκτή την προσφορά.
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Κατόπιν τούτου προέβη στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς και διαπίστωσε ότι
αυτή πληροί όλες τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις σύμφωνα με το Μέρος Β της
διακήρυξης.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Κατανόηση του αντικειμένου, των απαιτήσεων και των
στόχων της παρούσας σύμβασης με επισήμανση θεμάτων στα
Κ1 οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την παροχή των
100 (σ1)
υπηρεσιών
Πληρότητα, ποιότητα και αξιοπιστία της προτεινόμενης
μεθοδολογίας υλοποίησης και επαρκή ανάλυση των επιμέρους
Κ2 φάσεων/δραστηριοτήτων, της αλληλουχίας αυτών και
100 (σ2)
σύνδεσής τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα.
Αποτελεσματική επικοινωνία προσφέροντα με την
Αναθέτουσα Αρχή
Ανάλυση, ορθότητα και αξιοπιστία του προτεινόμενου
χρονοδιαγράμματος και συμβατότητα αυτού με την
100 (σ3)
Κ3 προτεινόμενη μεθοδολογία
Οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ομάδας Έργου. Σαφήνεια
στον καθορισμό των καθηκόντων και επάρκεια προτεινόμενης
Ομάδας Έργου σε σχέση με το οργανόγραμμα. Βαθμός συνοχής
100 (σ4)
Κ4 της προτεινόμενης Ομάδας Έργου για την τεκμηρίωση της
δυνατότητας καλής συνεργασίας για την απρόσκοπτη και
ποιοτικά αποδεκτή παροχή των υπηρεσιών της παρούσας
σύμβασης.
Ο απόλυτος βαθμός της Τεχνικής Προσφοράς (σύμφωνα με τον τύπο U = σ1*Κ1 + σ2*Κ2
+ σ3*Κ3 + σ4*Κ4) είναι U= 40*100 + 35*100 + 10*100 + 15*100 = 10.000/100 = 100
Λόγω έλλειψης άλλης προσφοράς η Επιτροπή δεν προχώρησε στον υπολογισμό του
Τελικού Βαθμού Τεχνικής Προσφοράς.
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τις εργασίες της και ενημέρωσε εγγράφως την
αναθέτουσα αρχή ότι η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του μοναδικού
προσφέροντος θα πραγματοποιούνταν την Παρασκευή 12.06.2020 και ώρα 10:00 στο
γραφείο 303 της Περιφέρειας Ηπείρου.
Η Επιτροπή συνέχισε τις εργασίες της την Παρασκευή 12.06.2020 και ώρα 10:00 με την
ίδια σύνθεση και προέβη στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς η οποία
διαπιστώθηκε ότι είχε συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και είχε ως
κάτωθι:
Παραδοτέα έργου

Π.5.3.2: Εκπόνηση
Περιφερειακής Μελέτης
Π.5.3.3: Εκπόνηση Σχεδίου
Δράσης Τουριστικής Ανάπτυξης
Π.5.3.4: Συμμετοχή στην
ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου
και προώθηση του στην
Περιφέρεια Ηπείρου
€

Π/Υ

ΤΙΜΗ
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

5.000,00

3.064,52

735,48

3.800,00

3.000,00

1.612,90

387,10

2.000,00

2.200,00

1.209,68

290,32

1.500,00

10.200,00

5.887,10

1.412,90

7.300,00
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Κατόπιν των ανωτέρω και όπως καθορίζεται από τους όρους της διακήρυξης, η
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού ομόφωνα εισηγείται:
 Να αναδειχτεί ο διαγωνιζόμενος «ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ" δτ "MEDIA SUITE» ως
προσωρινός μειοδότης με ποσό προσφοράς επτά χιλιάδες τριακόσια ευρώ
(€
7.300,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Το παρόν πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε τρία (3)
αντίτυπα και στη συνέχεια θα διαβιβαστεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Ηπείρου.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.
Ιωάννινα, 12 Ιουνίου 2020

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΛΥΓΔΑ ΑΣΗΜΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/875/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της
Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου
έτους 2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/28782010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
(ΦΕΚ 145/Α΄/2016), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και
εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με
θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)» του Αν.
Υπ. Οικονομικών.
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/0403-2020, 4/15/13-03-2020 και 8/30/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης
τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2247/10-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1269/10-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη
την αριθμ. 79/5/02-01-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, εισηγείται την
έγκριση δαπάνης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις και οδοιπορικών εξόδων είκοσι δύο (22)
υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιουλίου
– Αυγούστου 2020 για τις υπηρεσιακές ανάγκες (έλεγχο επενδύσεων ενταγμένων σε προγράμματα
ΕΣΠΑ του Αναπτυξιακού Νόμου, 3299/2004 - ΣΑΕΠ 018/8, Κ.Ε 2011ΕΠ01880009) για πιστοποίηση,
ολοκλήρωση και ανάκληση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, αυτοψίες για καταγγελίες και τυχόν
παρατυπίες, έλεγχο μακροχρόνιων υποχρεώσεων κ.λ.π.).
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 18.000,00 € για τις εκτός έδρας μετακινήσεις και οδοιπορικά έξοδα,
είκοσι δύο (22) υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το
δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου 2020 για τις υπηρεσιακές ανάγκες (έλεγχο επενδύσεων ενταγμένων σε
προγράμματα ΕΣΠΑ του Αναπτυξιακού Νόμου, 3299/2004 - ΣΑΕΠ 018/8, Κ.Ε 2011ΕΠ01880009 για
πιστοποίηση, ολοκλήρωση και ανάκληση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, αυτοψίες για καταγγελίες
και τυχόν παρατυπίες, έλεγχο μακροχρόνιων υποχρεώσεων κ.λ.π.), και τη διάθεση των απαιτούμενων,
ανά ΚΑΕ πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/2 Ηπείρου με Κ.Α.
2011ΕΠ01820003 και τίτλο «Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές
εργασίες», όπως αναλύεται κατωτέρω, ως εξής:
1. ΚΑ 9417 (αποζημίωση χιλιομετρικών αποστάσεων)

14.000,00 €

2. ΚΑ 9418 (ημερήσια αποζημίωση)
4.000,00 €
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/876/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 71924/5011/15-06-2020 (ΑΔΑ: 6Θ7Ζ7Λ9-Ν6Ο) απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) την υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013)
Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής καθώς και την υπ’ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-92018).
5. Την αριθμ. πρωτ. 71924/5011/15-06-2020 (ΑΔΑ: 6Θ7Ζ7Λ9-Ν6Ο) απόφαση του Περιφερειάρχη
Ηπείρου (αντίγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1319/15-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.)
περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην
Περιφέρεια Ηπείρου».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010
τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 71924/5011/15-06-2020 (ΑΔΑ:
6Θ7Ζ7Λ9-Ν6Ο) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου
παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη
δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου», το κείμενο την οποίας
παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:
«………..
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση

: Κεντρ. Πλατεία (Πύρρου) 1

Ταχ. Κώδικας

: 451 21

Πληροφορίες

: Ι. Τσεπέλης

Τηλέφωνο

: 26513 64232

Fax

: 26510 87426
: i.tsepelis@php.gov.gr

E-mail

Ιωάννινα,

15 Ιουνίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 71924/5011

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

1.

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α’ 07-06-2010) «Αρμοδιότητες Περιφερειάρχη
και ιδίως τα άρθρα 1 και 2 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 67338/4993/25-07-2016 Διακήρυξη του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
εκτέλεση του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ».

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΣΤΑΘΜΩΝ

3. Την από 15/06/2018 υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και αναδόχου Κ/ξίας, όπως έχει
4.

τροποποιηθεί και ισχύει.
Το γεγονός ότι σε κάποιους από τους υπό κατασκευή Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, δεν έχουν
ολοκληρωθεί, έως σήμερα, τα έργα υποδομής.

5. Την από 10-06-2020 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ

ΤΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΣΤΑΘΜΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
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ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ», όπως μας απεστάλη, με το υπ΄ αριθμ. πρωτ.
69347/6635/10-06-2020 σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Η.

6. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 70724/4943/11-06-2020 σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης
Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, περί μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού των
Σ.Μ.Α.

7. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1339/12-06-2020 απόφαση προέγκρισης τροποποίηση της νομικής δέσμευσης (9η

Μετάθεση του χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Ηπείρου, μέσω της μετάθεσης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου, κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στο σκεπτικό της ανωτέρω απόφασης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου»,
από την ανάδοχο - βάσει της από 15-06-2018 σύμβασης - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT AE - ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.,
σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, τη σύμφωνη γνώμη του
Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου και την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1339/12-062020 διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, για την
τροποποίηση της νομικής δέσμευσης, μέσω της 9ης μετάθεσης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου,
για τους υπό κατασκευή Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, που δεν έχουν ολοκληρωθεί, έως σήμερα, τα έργα
υποδομής τους, έως την 31/07/2020.
Η παρούσα απόφαση υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου για έγκριση, κατά
την επόμενη συνεδρίασή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/0706-2010 τ. Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου
Αλέξανδρος Καχριμάνης

………».
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/877/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 δαπάνης και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων
οικ. έτους 2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/0403-2020, 4/15/13-03-2020 και 8/30/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης
τροποποίησής του.

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/νσης Οικονομικού
της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5025/1206-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1316/12-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.),
με την οποία η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη, τις διαμορφωμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό
της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και τη
διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΠΕ
Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω αναφερόμενων δαπανών, και τη διάθεση των
απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, οικ. έτους 2020, ως εξής:
Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ
Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων
071
9459.01.011.01 προϊόντων και υπηρεσιών II ΣΑΕΠ 018/1
800.000,00
(Κ.Α.:2019ΕΠ01810050) - αριθ.:39363/16-4-2020,
(Ψ9ΘΔ46ΜΤΛΡ-ΧΚΩ) απόφαση ένταξης στο ΠΔΕ 2020
Δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων ΣΑΕ 024 (Κ.Α.:
071
9459.07.002.01 2019ΣΕ0240000-π.κ.1992ΣΕ02400000)- αριθ: 38331/13-4-2020
25.000,00
(ΑΔΑ:6ΔΛΗ46ΜΤΛΡ-ΠΣΙ) απόφαση κατανομής πίστωσης του
Υπουργείου ανάπτυξης και Επενδύσεων
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/878/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 37ο
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη των
εκτός κανονικού ωραρίου αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων (Πρόσθετα Τέλη) για
το Β’ εξάμηνο του έτους 2020 των κτηνιάτρων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020 και 8/30/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της
1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ.
7499/12-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1309/12-06-2020 στον φάκελο
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Σας
παρακαλούμε όπως μας εγκρίνετε πίστωση 15.000,00 ευρώ για την κάλυψη των εκτός κανονικού ωραρίου
αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων (Πρόσθετα Τέλη) για το Β΄ Εξάμηνο έτους 2020 των κτηνιάτρων της
Υπηρεσίας μας για τους ελέγχους του άρθρου 14(1) του Ν. 3460/2006(Α΄ 105) όπως η παράγραφος αυτή
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27, παρ.1 του Ν.3698/2008(Α 198) και τη παράγραφο 2 του άρθρου 27 του
νόμου αυτού όπως και οι δύο αυτές παράγραφοι υλοποιήθηκαν με την ΚΥΑ αριθμ. 264074/23-3-2009 (Β
607/2-4-2009),και αρ.3584/113268/12-10-2016 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 3457 Β΄), ολοκληρώθηκε η θέσπιση των
κανόνων για τα πρόσθετα τέλη(τέλη μετά από αίτηση ενδιαφερομένου για επίσημο έλεγχο εκτός κανονικού
ωραρίου) της κτηνιατρικής υγειονομικής επιθεώρησης και του ελέγχου των ζώων και των ζωικών προϊόντων.
Για την κτηνιατρική υγειονομική επιθεώρηση και τον έλεγχο των ζώων και των ζωικών προϊόντων που
διενεργούνται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, εκτός του κανονικού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών
κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως και Παρασκευή όπως και κατά τις εξαιρέσιμες(Σάββατο),τις αργίες
(επίσημες δυνάμει διάταξης) και Κυριακές, εφόσον οι προγραμματισμένες διαδικασίες μιας εγκατάστασης ή
το είδος και η φύση των προς έλεγχο προϊόντων καθιστούν αναγκαία την παρουσία επιθεωρητή, καταβάλλεται
και εισπράττεται πρόσθετο τέλος, το οποίο αποδίδεται για την κάλυψη αποκλειστικά της αποζημίωσης και των
οδοιπορικών εξόδων των επιθεωρητών που διενεργούν τις ως άνω επιθεωρήσεις και ελέγχους. Η
προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού Ειδ. Φορ: 292 ΚΑΕ: 5244
(Επισημαίνουμε ότι η κάλυψη της ως άνω δαπάνης γίνεται με επιχορήγηση από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης). ..…».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 15.000,00 καθώς και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε
βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Ειδ.
Φορ: 292 ΚΑΕ: 5244) οικ. έτους 2020, για την κάλυψη των εκτός κανονικού ωραρίου
αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων (Πρόσθετα Τέλη) για το Β΄ Εξάμηνο έτους 2020, των
κτηνιάτρων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της
Π.Ε. Ιωαννίνων, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας (ανωτέρω υπό στ. 6), για τους
ελέγχους του άρθρου 14(1) του Ν. 3460/2006(Α΄ 105) όπως η παράγραφος αυτή
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27, παρ.1 του Ν.3698/2008(Α 198) και τη παράγραφο 2 του
άρθρου 27 του νόμου αυτού όπως και οι δύο αυτές παράγραφοι υλοποιήθηκαν με την ΚΥΑ
αριθμ. 264074/23-3-2009 (Β 607/2-4-2009) και αρ.3584/113268/12-10-2016 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 3457
Β΄), και ολοκληρώθηκε η θέσπιση των κανόνων για τα πρόσθετα τέλη (τέλη μετά από αίτηση
ενδιαφερομένου για επίσημο έλεγχο εκτός κανονικού ωραρίου) της κτηνιατρικής υγειονομικής
επιθεώρησης και του ελέγχου των ζώων και των ζωικών προϊόντων.
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Για την κτηνιατρική υγειονομική επιθεώρηση και τον έλεγχο των ζώων και των ζωικών
προϊόντων που διενεργούνται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, εκτός του κανονικού
ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως και Παρασκευή
όπως και κατά τις εξαιρέσιμες (Σάββατο), τις αργίες (επίσημες δυνάμει διάταξης) και Κυριακές,
εφόσον οι προγραμματισμένες διαδικασίες μιας εγκατάστασης ή το είδος και η φύση των προς
έλεγχο προϊόντων καθιστούν αναγκαία την παρουσία επιθεωρητή, καταβάλλεται και
εισπράττεται πρόσθετο τέλος, το οποίο αποδίδεται για την κάλυψη αποκλειστικά της
αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των επιθεωρητών που διενεργούν τις ως άνω
επιθεωρήσεις και ελέγχους.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/879/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 και διάθεση πίστωσης για το Πρόγραμμα εξυγίανσης Ζωικού
Κεφαλαίου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
της Π.Ε. Ιωαννίνων.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020 και 8/30/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της
1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με τον αριθμ. πρωτ.
7197/09-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1261/09-06-2020, στον φάκελο
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία εισηγείται τα εξής: «… ΣΧΕΤ: ΚΥΑ
1425/142381/14-6-2019,(ΦΕΚ 2487Β΄ /24-06-2019). Παρακαλούμε για την έγκριση διάθεσης πίστωσης
24.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στα πλαίσια του προγράμματος Επιτήρησης Ελέγχου και Εξάλειψης
των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (Μ.Σ.Ε) στα μικρά μηρυκαστικά για τις δαπάνες μεταφοράς,
θανάτωσης και καταστροφής ζώων. Οι ετήσιες οικονομικές ανάγκες για τις επιλέξιμες δαπάνες του
προγράμματος καλύπτονται από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Α.Α.Τ. σύμφωνα με την
ΚΥΑ 1425/142381/14-6-2019,(ΦΕΚ 2487Β΄/24-06-2019) και θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού
της Π.Ε Ιωαννίνων Οικονομικού Έτους 2020 Ε.Φ :292-ΚΑΕ :5244.…. ».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού € 24.000,00 με Φ.Π.Α. και τη διάθεση
της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2020 (Ε.Φ.: 292 – ΚΑΕ: 5244), στο πλαίσιο
του Προγράμματος Επιτήρησης Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών
Εγκεφαλοπαθειών (Μ.Σ.Ε) στα μικρά μηρυκαστικά, για τις δαπάνες μεταφοράς, θανάτωσης και
καταστροφής ζώων, για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/880/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 και διάθεση πίστωσης για τη φιλοξενία του τηλεοπτικού συνεργείου
της εκπομπής SELFIE της ΕΤ 2.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ.
654/12-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1313/12-06-2020 στον φάκελο
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
για τη φιλοξενία του τηλεοπτικού συνεργείου της εκπομπής SELFIE της ΕΤ 2.
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 13.999.60 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»,
Υποέργο: «Φιλοξενία του τηλεοπτικού συνεργείου της εκπομπής SELFIE της ΕΤ2», για την
κάλυψη δαπανών διαμονής και διατροφής ομάδας 15 μελών του τηλεοπτικού συνεργείου της
εκπομπής SELFIE της ΕΤ2, που θα πραγματοποιήσει γυρίσματα με θέμα τις παραλίες της
Ηπείρου.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/881/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε
πρόγραμμα προώθησης εξαγωγών.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 657/12-062020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1312/12-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με
την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της
Περιφέρειας Ηπείρου σε πρόγραμμα προώθησης εξαγωγών.

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 18.228,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης,
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε πρόγραμμα προώθησης εξαγωγών, όπως αναλυτικά αναφέρεται
στην αριθμ. πρωτ. 657/12-06-2020 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης –
Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής:
«…. H Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece), ως αρμόδιος εθνικός
φορέας υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την
προώθηση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων, υλοποιεί πρόγραμμα με στόχο την προβολή της χώρας στην
παγκόσμια επενδυτική αγορά, την εξωστρέφεια των Περιφερειών και την προβολή των τοπικών ανταγωνιστικών
προϊόντων σε ξένες αγορές – στόχους. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού θα υλοποιηθούν εξειδικευμένα ανά
Περιφέρεια projects με στόχο την προβολή των προϊόντων της στις κατάλληλες για αυτά αγορές.
Για το σκοπό αυτό πρέπει να δημιουργηθεί ένα μια ηλεκτρονική ενότητα για το οικονομικό και παραγωγικό προφίλ
της Περιφέρειας Ηπείρου με την καταγραφή πληθυσμιακών, οικονομικών και παραγωγικών στοιχείων και την
προβολή των εταιρειών, αλλά και των μικρών επιχειρήσεων που μπορούν να αναπτύξουν εξαγωγική
δραστηριότητα.
Παρακαλούμε να εγκρίνετε τις δαπάνες που θα προκύψουν, συνολικού ποσού 18.228,00 € σε βάρος των πιστώσεων
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών
δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε πρόγραμμα
προώθησης εξαγωγών» .…».


Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/882/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Microsite και τη
Δημιουργία Περιεχομένου και SEO-SEM.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 656/12-062020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1311/12-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με
την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον σχεδιασμό και
την ανάπτυξη Microsite και τη Δημιουργία Περιεχομένου και SEO-SEM.

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 24.651,20 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης,
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για τον
σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση ενός Microsite καθώς επίσης και τη δημιουργία σχετικού
περιεχομένου το οποίο θα ενισχυθεί με ενέργειες SEO και SEM, στοχευμένα για Last Minute Booking
εσωτερικού τουρισμού, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 656/12-06-2020 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Διά
Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας
παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής:
«…. Με στόχο να ενισχυθεί η επικοινωνιακή παρουσία της Ηπείρου την περίοδο των κρατήσεων τελευταίας
στιγμής στον εγχώριο τουρισμό ανάγκη η οποία προκύπτει από την πανδημία και τις απορρέουσες συνέπειές της
στον ελληνικό τουρισμό συνολικά κρίνεται απαραίτητος ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η διαχείριση ενός Microsite
καθώς επίσης η και η δημιουργία σχετικού περιεχομένου το οποίο θα ενισχυθεί με ενέργειες SEO και SEM,
στοχευμένα για Last Minute Booking εσωτερικού τουρισμού. Οι ενέργειες που απαιτούνται έχουν ως ακολούθως:
Συλλογή πρωτότυπου χρήσιμου και ενδιαφέροντος περιεχομένου προκειμένου να επικοινωνηθεί η Ήπειρος ως
ασφαλής προορισμός last minute. Το περιεχόμενο αυτό θα παίρνει διάφορες μορφές βάσει στρατηγικής (άρθρα,
εικόνες, infographics, διαγωνισμοί και Online παιχνίδια κλπ) και θα δημοσιεύεται σταδιακά και βάσει
προγραμματισμού στο microsite αλλά και σε μία σειρά από διαφορετικά μέσα (π.χ. blog, newsletter, κλαδικά
ηλεκτρονικά περιοδικά ή και έντυπα, social media κοκ), εγκατάσταση, παραμετροποίηση, φιλοξενία και διαχείριση
πλατφόρμας CMS, σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικασίας βελτιστοποίησης περιεχομένου και ιστοσελίδας (SEO)
έτσι ώστε να εμφανιζόμαστε στα αποτελέσματα αναζήτησης των μηχανών όπως το Google, σχεδιασμός και
υλοποίηση Search Engine Marketing.
Παρακαλούμε να εγκρίνετε τις δαπάνες που θα προκύψουν, συνολικού ποσού 24.651,20 € σε βάρος των πιστώσεων
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών
δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη Microsite – Δημιουργία
Περιεχομένου και SEO – SEM»…».


Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/883/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου
στην τηλεκατάρτιση τουριστικών φορέων στα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ.
655/12-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1314/12-06-2020 στον φάκελο
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην τηλεκατάρτιση τουριστικών φορέων στα
υγειονομικά πρωτόκολλα.
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 24.800,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»,
Υποέργο: «Τηλεκατάρτιση τουριστικών φορέων στα υγειονομικά πρωτόκολλα», για τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην τηλεκατάρτιση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της
Περιφέρειας πάνω στα υγειονομικά πρωτόκολλα, μέσω διαπιστευμένου κέντρου κατάρτισης και
πιστοποίησης.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα

-144-

ΑΔΑ: 6ΓΣΤ7Λ9-Ρ0Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/884/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 43ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη φιλοξενία ομάδας για το γύρισμα
ντοκιμαντέρ με τίτλο “The riding project”.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ.
677/17-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1350/17-06-2020 στον φάκελο
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Το
προσεχές χρονικό διάστημα θα επισκεφθεί την Περιφέρεια Ηπείρου ομάδα ατόμων για το γύρισμα ντοκιμαντέρ
με τίτλο “The riding project”, το οποίο καταγράφει ποδηλατικές διαδρομές, αναδεικνύοντας τις φυσικές
ομορφιές της Ελλάδας. Η διαδρομή θα περιλαμβάνει πλάνα από το Βουργαρέλι, το Μέτσοβο, το Πάπιγκο, τα
Ιωάννινα και την Πάργα. Η Περιφέρεια Ηπείρου σκοπεύει να συνδράμει στην προσπάθεια αυτή καλύπτοντας
ένα μέρος των εξόδων φιλοξενίας τους. Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη που θα προκύψει, συνολικού
ποσού 744,00 € σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο:
«Φιλοξενία του “The riding project”»....…».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Για την κάλυψη μέρους των δαπανών φιλοξενίας ομάδας ατόμων, που θα επισκεφθεί την
Περιφέρεια Ηπείρου για το γύρισμα ντοκιμαντέρ με τίτλο “The riding project”, το οποίο
καταγράφει ποδηλατικές διαδρομές, αναδεικνύοντας τις φυσικές ομορφιές της Ελλάδας, με
πλάνα από το Βουργαρέλι, το Μέτσοβο, το Πάπιγκο, τα Ιωάννινα και την Πάργα,
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 744,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο «Φιλοξενία του “The riding project”».
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/885/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 44ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διαφημιστική καταχώρηση της
Περιφέρειας Ηπείρου στον τουριστικό οδηγό Let’s go Preveza.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ.
675/16-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1351/17-06-2020 στον φάκελο
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. Η Περιφέρεια Ηπείρου σκοπεύει να προβεί στην διαφήμιση του τουριστικού της προϊόντος στον τουριστικό
οδηγό Let’s go Preveza με ολοσέλιδη καταχώρηση
Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη που θα προκύψει, συνολικού ποσού 310,00 € σε βάρος των πιστώσεων
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών
δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας
Ηπείρου στον τουριστικό οδηγό Let’s go Preveza» …..».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 310,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης,
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»,
Υποέργο «Διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στον τουριστικό οδηγό Let’s go
Preveza», για την διαφήμιση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου, με
διαφημιστική ολοσέλιδη καταχώρηση, στον τουριστικό οδηγό Let’s go Preveza.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα

-148-

ΑΔΑ: 6ΓΣΤ7Λ9-Ρ0Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/886/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για υπηρεσίες σχεδιασμού, εγκατάστασης και
λειτουργίας εκθεσιακού κέντρου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ADRION 5 SENSES –
Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all five Senses», στο πλαίσιο του
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 671/16-06-2020
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1352/17-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην
οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… H Περιφέρεια Ηπείρου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ADRION 5 SENSES ADRION 5 SENSES - Building the
ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses” του Προγράμματος Interreg ADRION 2014-2020, σκοπεύει να
προβεί στον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη λειτουργία εκθεσιακού κέντρου σε χώρο του ΟΛΗΓ, με τις εξής τεχνικές
προδιαγραφές:
Α. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Εκθεσιακού Κέντρου
Α.1 Υποστήριξη Χωροθέτησης του Εκθεσιακού Κέντρου
Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή στη διαδικασία της επιλογής του χώρου εγκατάστασης του Εκθεσιακού
Κέντρου, παρέχοντας εμπειρογνωμοσύνη ως προς την δυνατότητα εγκατάστασης και λειτουργίας από τεχνικής /
κατασκευαστικής άποψης. Ο χώρος που θα εγκατασταθεί το Εκθεσιακό Κέντρο θα είναι προ-υπάρχων εσωτερικός χώρος
αρμοδιότητας είτε της Αναθέτουσας Αρχής, είτε συνεργαζόμενου φορέα.
Α.2 Σχεδιασμός Κατασκευής Εκθεσιακού Κέντρου
Ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει τη μακέτα του Εκθεσιακού Κέντρου, λαμβάνοντας υπόψιν τις προδιαγραφές που έχουν θεσπιστεί σε
επίπεδο έργου. Τα χαρακτηριστικά του Εκθεσιακού Κέντρου θα πρέπει να τηρούν κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω προδιαγραφές:
•
Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του χώρου το Εκθεσιακό Κέντρο θα πρέπει να έχει διαστάσεις: 2-5 τμ. (Μικρό), 6-10 τ.μ
(Μεσαίο), 11+ τμ. (Μεγάλο)
•
Θα πρέπει να περιλαμβάνει 3 διακριτές ενότητες με τις παρακάτω λειτουργίες:
1.
ADRION 5 SENSESHub– Η ενότητα θα πρέπει να καταλαμβάνει τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χώρου, θα αποτελεί
τη «σημαία» του Κέντρου όπου θα προωθείται το Brand ADRION 5 SENSES και η φιλοσοφία του.
2.
Κέντρο Πληροφόρησης – Η ενότητα θα προβάλει μέσω ψηφιακών και άλλων εργαλείων τα αποτελέσματα του έργου (πχ.
ψηφιακή πλατφόρμα & Ψηφιακός Χάρτης Αισθήσεων) καθώς και πληροφορίες για τη περιοχή και τον προορισμό
3.
Εκθεσιακός Χώρος – Η ενότητα αυτή θα παρουσιάζει τοπικά προϊόντα και εμπειρίες που ασπάζονται τη φιλοσοφία του
έργου.
•
Θα πρέπει να έχει μοντέρνο σχεδιασμό και φιλοσοφία
•
Θα πρέπει να υπάρχει αρμονία με τον περιβάλλοντα χώρο και τοποθεσία λειτουργίας του
•
Θα πρέπει να τηρεί όλες τις αρχιτεκτονικές/ σχεδιαστικές οδηγίες του έργου καθώς και όλες τις προβλέψεις του νόμου ως
προς την φυσική προσβασιμότητα σε αυτό.
Ο σχεδιασμός κατασκευής θα πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
Α.3 Σχεδιασμός Γραφιστικής Απεικόνισης
Ο γραφικός διάκοσμος του Εκθεσιακού Κέντρου θα πρέπει να γίνει με βάση την εφαρμογή του ADRION 5 SENSES Brand. Τα
στοιχεία της οπτικής ταυτότητας θα πρέπει να αξιοποιηθούν κατάλληλα, με τις ανάλογες προσαρμογές για να εξυπηρετούν τον
στόχο της κάθε ενότητας του Εκθεσιακού Κέντρου.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει μία ολοκληρωμένη πρόταση γραφιστικής διακόσμησης του Εκθεσιακού Περιπτέρου, με
βάση το ADRION 5 SENSES Brandκαι τις οδηγίες του έργου.
Ο σχεδιασμός γραφιστικής απεικόνισης θα πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
Α.4 Δημιουργία Πλάνου Εξοπλισμού
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταρτήσει έναν κατάλογο με τον προτεινόμενο τεχνικό εξοπλισμό και επίπλωση του Εκθεσιακού
Κέντρου, περιγράφοντας αναλυτικά τα τεχνικά & ποιοτικά χαρακτηριστικά του.
Με βάση τις οδηγίες του έργου, το Εκθεσιακό Κέντρο θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό που να
εξασφαλίζει κατ’ ελάχιστο:
•
Τη προβολή, μέσω οθονών, πολυμεσικού υλικού (πχ. βίντεο, χάρτες κτλ).
•
Τη πρόσβαση, μέσω κατάλληλου εξοπλισμού αφής, στη διαδικτυακή πλατφόρμα του ADRION 5 SENSES και στα
ψηφιακά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί
•
Την αναπαραγωγή μουσικής/ ήχων στο χώρου του Εκθεσιακού Κέντρου (τοπική αποθήκευση)
•
Τη δυνατότητα, μέσω ψηφιακών μέσων, της παροχής ανατροφοδότησης (αξιολόγηση/ feedback) σχετικά με τη λειτουργία
του Κέντρου και τη παροχή στοιχείων επικοινωνίας των επισκεπτών (εγγραφή σε mailinglist)
•
Οι οθόνες προβολής θα πρέπει, μέσω κατάλληλου λογισμικού και εξοπλισμού, να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν
πολλαπλές πληροφορίες ταυτόχρονα με τη προβολή βίντεο (πχ. στοιχεία για τον καιρό, ανακοινώσεις, ταυτόχρονα με
προβολή βίντεο/πολυμέσων του προορισμού). Η σχετική διαχείριση/ ενημέρωση θα πρέπει να μπορεί να γίνεται άμεσα
απομακρυσμένα, μέσω διαδικτύου, μέσα από φιλικό στον χρήση γραφικό περιβάλλον, που να μην απαιτεί τεχνικές
γνώσεις.
•
Ο εξοπλισμός αφής θα πρέπει να διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο και να είναι κατάλληλος για χρήση από ένα εύρη φάσμα
επισκεπτών από πλευράς προσβασιμότητας (πχ. ικανό μέγεθος οθόνης, φωτεινότητα κτλ).
•
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει την ακριβή μεθοδολογία πρόσβασης στα δεδομένα προς μετάδοση (πχ. τοπική
αποθήκευση, πρόσβαση μέσω διαδικτύου/ cloudκτλ.) καθώς και να παρέχει τις τεχνικές προδιαγραφές για τη λειτουργία
των αρχείων.
Ο εξοπλισμός του Εκθεσιακού Κέντρου θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαμβάνει τα παρακάτω έπιπλα:
•
Προθήκες παρουσίασης τοπικών προϊόντων
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•
Εξοπλισμό τοποθέτησης έντυπου υλικού
•
Εξοπλισμό παρουσίασης μέσω αφισών/ displays σχετικών εμπειριών
•
Εξοπλισμό εργασίας για προσωπικό που θα στελεχώνει το Εκθεσιακό Κέντρο
•
Εξοπλισμό σήμανσης και καθοδήγησης (ταμπέλες/ πινακίδες)
•
Εξοπλισμός παροχής ειδών ατομικής υγιεινής (απολυμαντικό χεριών) στα πλαίσια πρόληψης του COVID-19.
Σημείωση: η παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο θα είναι ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.
Το πλάνο εξοπλισμού θα πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
Β. Υπηρεσίες Εγκατάστασης Εκθεσιακού Κέντρου
Β.1 Κατασκευή Εκθεσιακού Κέντρου
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη κατασκευή του Εκθεσιακού Κέντρου με βάση τον εγκεκριμένο σχεδιασμό, κάνοντας χρήση των
κατάλληλων δομικών υλικών διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να προβεί σε μικρής
κλίμακας προσαρμογές κατά την κατασκευή με γνώμονα τη λειτουργικότητα του χώρου.
Β.2 Παραγωγή και τοποθέτηση γραφιστικών
Ο Ανάδοχος θα επιμεληθεί της παραγωγής και της τοποθέτησης όλων των εγκεκριμένων γραφιστικών στοιχείων του Εκθεσιακού
Κέντρου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να προβεί σε μικρής κλίμακας προσαρμογές κατά τη παραγωγή και τοποθέτηση
με γνώμονα τη λειτουργικότητα του χώρου.
Β.3 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού
Ο Ανάδοχος θα προβεί στη προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του κατάλληλου εγκεκριμένου εξοπλισμού για τη
λειτουργία του Εκθεσιακού Κέντρου. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ορθή εγκατάσταση και δια-λειτουργικότητα των
επιλεγμένων συστημάτων.
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και σε καλή κατάσταση.
Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο Ανάδοχος θα παραχωρήσει την κυριότητα του εξοπλισμού στη Περιφέρεια Ηπείρου, χωρίς
άλλες υποχρεώσεις.
Β.4 Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να προμηθευτεί και να εγκαταστήσει το κατάλληλο λογισμικό στον αντίστοιχο εξοπλισμό, ώστε να
εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του Εκθεσιακού Περιπτέρου.
Β.5 Παράδοση Λειτουργικού Εκθεσιακού Κέντρου
Ο Ανάδοχος θα παραδώσει το Εκθεσιακό Κέντρο σε κατάσταση έτοιμο προς χρήση, με ολοκληρωμένες όλες τις διαδικασίες
εγκατάστασης, εξοπλισμού, παραμετροποιήσεων και άλλων λειτουργικών διαδικασιών.
Γ. Υπηρεσίες Λειτουργίας Εκθεσιακού Κέντρου
Γ.1 Συντήρηση Εξοπλισμού & λογισμικού
Ο Ανάδοχος για να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού του Εκθεσιακού Κέντρου για διάρκεια 6 ετών θα
παραδώσει πλάνο συντήρησης . Τυχών βλάβες από κακόβουλη ενέργεια ή ανωτέρα βία, εξαιρούνται από την υποχρέωση
συντήρησης .
Χρόνος Παροχής της Υπηρεσίας
Η συνολική διάρκεια παροχής της υπηρεσίας, ορίζεται στα 6 έτη.
Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 11.200,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ (2.688,00 Ευρώ).
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με συλλογή προσφορών.
Το ποσό αυτό θα βαρύνει τις πιστώσεις του ανωτέρω έργου (ΣΑΕΠ: 3182, ΚΑ: 2018ΕΠ3182001 ).…».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού € 11.200,00 (πλέον ΦΠΑ, € 2.688,00) και τη διάθεση της
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 3182, με ΚΑ 2018ΕΠ3182001, για υπηρεσίες
σχεδιασμού, εγκατάστασης και λειτουργίας εκθεσιακού κέντρου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
«ADRION 5 SENSES – Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all five Senses», του
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/887/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 46ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην
διοργάνωση δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας της πρώην Κοινότητας Καλαρρυτών.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1.

Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).

2.

Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3.

Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4.

Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/0403-2020, 4/15/13-03-2020 και 8/30/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης
τροποποίησής του.

5.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).

6.

Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε
με το αριθμ. πρωτ. 71347/519/16-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 74358/1346/16-062020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση της διοργάνωσης,
από την Περιφέρεια Ηπείρου και τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, της 199 ης Επετείου της
Επανάστασης των Καλαρρυτών, που θα διεξαχθεί την 5η Ιουλίου 2020. Επιπλέον εισηγείται την
έγκριση της σχετικής δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης, η οποία θα βαρύνει τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845).

7.

Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος,
Αποφασίζει ομόφωνα



Εγκρίνει τη διοργάνωση, από την Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με τον Δήμο Βορείων
Τζουμέρκων, δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας της πρώην Κοινότητας Καλαρρυτών Ιωαννίνων, για
την 199η Επέτειο της επανάστασης των Καλαρρυτών, η οποία καθιερώθηκε βάσει του υπ’ αριθμ.
Π.Δ. 210/2007 (ΦΕΚ 237/Α/17-10-2007), και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020.
Η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε μια εκδήλωση που επιβάλλεται από Π.Δ. εντάσσεται, στο
πλαίσιο της επετείου εθνικών και ιστορικών γεγονότων τοπικής σημασίας, υπαγορεύεται δε από την
ηθική υποχρέωση απόδοσης τιμής σ’ αυτούς που θυσιάστηκαν για την ελευθερία, εντάσσεται στην
εθιμοτυπία και εμπίπτει στις δαπάνες των δημοσίων σχέσεων, τότε κρίνει απαραίτητη τη συμμετοχή
της σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις.



Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.500,00 πλέον ΦΠΑ, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε
βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020 (ΕΦ
072 ΚΑΕ 0845), για την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην παραπάνω
διοργάνωση, που περιλαμβάνουν έκδοση προσκλήσεων και εντύπων φακέλων, προμήθεια φυτών
και στεφάνων για κατάθεση, παράθεση γεύματος και καφέ-γλυκού.

Σημειώνεται ότι φέτος οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με βάση τα έκτακτα μέτρα που έχουν
ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19 και με περιορισμένο
αριθμό ατόμων για λόγους δημόσιας υγείας και υπό την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών
διατάξεων.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/888/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 47ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση και διευθέτηση ρέματος στο Κάτω Ζωτικό για αποφυγή πλημμυρικών
φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6520/04-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1278/10-06-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη ….
6. Την υπ’ αριθ. 67495/2168 από 04-06-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002
και τίτλο : «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020»,
Υποέργο: «Αποκατάσταση και διευθέτηση ρέματος στο Κάτω Ζωτικό για αποφυγή πλημμυρικών
φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)».
7. Την από 04-06-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες καθαρισμού ρέματος στα
όρια του Κάτω Ζωτικού, από φερτά υλικά, προσχώσεις και βλάστηση που έχει αναπτυχθεί και δημιουργούνται
προβλήματα εκτροπής της ροής. Αποτέλεσμα είναι να έχουμε κατάρρευση ιδιοκτησιών και προβλήματα σε
τεχνικά έργα και βάθρα γεφυρών. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με χωματουργικά μηχανήματα.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση και διευθέτηση
ρέματος στο Κάτω Ζωτικό για αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των
πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με
Φ.Π.Α.).…».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 και τίτλο
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020» για την
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και διευθέτηση ρέματος στο Κάτω
Ζωτικό για αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 04-06-2020
τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός
ότι αφορά σε εργασίες, με χωματουργικά μηχανήματα, καθαρισμού ρέματος στα όρια του Κάτω Ζωτικού,
από φερτά υλικά, προσχώσεις και βλάστηση που έχει αναπτυχθεί και είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία
προβλημάτων εκτροπής της ροής, κατάρρευσης καθώς και δημιουργία προβλημάτων σε τεχνικά έργα και
βάθρα γεφυρών ιδιοκτησιών.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/889/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 48ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στη θέση Άγιος Αθανάσιος Μετσόβου (πρόσβαση
κτηνοτροφικών μονάδων) (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6552/12-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1323/15-06-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη
1. Σαν αποτέλεσμα των τελευταίων έντονων και συνεχών βροχοπτώσεων στην περιοχή του Μετσόβου, ήταν
στην οδός πρόσβασης στη θέση Άγιος Αθανάσιος που εξυπηρετεί κυρίως κτηνοτροφικές μονάδες να έχουν
σημειωθεί κατολισθήσεις, που δυσχεραίνουν τη διέλευση των μεγάλων οχημάτων που μεταφέρουν ζωοτροφές,
αλλά και των ίδιων των κτηνοτρόφων της περιοχής που καθημερινά εργάζονται εκεί. Κρίνεται λοιπόν
επιτακτική η ανάγκη άρσης των προϊόντων των κατολισθήσεων από το κατάστρωμα της οδού, ώστε να
αποκατασταθεί η πρόσβαση σε αυτή και να αποφευχθεί πιθανό ατύχημα.
2. Την με αριθμ. : 67528/2172/04-06-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 -2020 » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α
2018ΕΠ53000001 με υποέργο : « Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στη θέση Άγιος Αθανάσιος Μετσόβου (
πρόσβαση κτηνοτροφικών μονάδων) ( παροχή υπηρεσιών) »
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Αποκατάσταση οδού πρόσβασης
στη θέση Άγιος Αθανάσιος Μετσόβου ( πρόσβαση κτηνοτροφικών μονάδων) ( παροχή υπηρεσιών) » του έργου
: « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 2020 » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)...…».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου
2018-2020», για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης
στη θέση Άγιος Αθανάσιος Μετσόβου (πρόσβαση κτηνοτροφικών μονάδων) (παροχή υπηρεσιών)», βάσει
της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου, επειδή κρίνεται επιτακτική η άρση των προϊόντων των κατολισθήσεων από το κατάστρωμα της
οδού, ώστε να αποκατασταθεί η πρόσβαση σε αυτή και να αποφευχθεί πιθανό ατύχημα, λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι μετά τις έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις στην περιοχή του Μετσόβου,
σημειώθηκαν κατολισθήσεις στην οδό πρόσβασης, που εξυπηρετεί κυρίως κτηνοτροφικές μονάδες, στη
θέση Άγιος Αθανάσιος και ως εκ τούτου να δημιουργούνται προβλήματα τόσο στη διέλευση των μεγάλων
οχημάτων που μεταφέρουν ζωοτροφές, όσο και στους ίδιους τους κτηνοτρόφους που εργάζονται εκεί.


Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/890/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 49ο
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-02-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και τοποθέτηση
μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο γήπεδο
Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς», προϋπολογισμού 54.560,00 € με Φ.Π.Α.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 2/124/20-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
καταρτίσθηκε η διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117
του Ν.4412/16), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και
τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο
γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς», προϋπολογισμού δημοπράτησης
54.560,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 118/15-01-2020
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ.
1268/04-07-2019 απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και βάσει της σχετικής
Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας και του Δήμου
Αρταίων, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 7/178/10.12.2019 απόφαση της
Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, και
εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» για την υλοποίηση του
ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με
μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.
6. Την αριθμ. 6/381/28-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε
το από 18-02-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας
συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), που διενεργήθηκε στις 18-02-2020,
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών
κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο γήπεδο Καμπής και 150
θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς», προϋπολογισμού δημοπράτησης 54.560,00 € με ΦΠΑ, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019»,
σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η επιχείρηση “EVEN Ι.Κ.Ε.”, με
τιμή προσφοράς 42.350,00 € χωρίς ΦΠΑ και 52.514,00 € με ΦΠΑ.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1005/10-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1293/11-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει
συνημμένα το από 14-05-2020 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής
Διαγωνισμού του έργου του θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο
έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης, βρήκε
αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη. Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης
στην επιχείρηση “EVEN Ι.Κ.Ε.”, με τιμή προσφοράς 42.350,00 € χωρίς ΦΠΑ, και 52.514,00
€ με ΦΠΑ.
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
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Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 14-05-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-02-2020
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας
«Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο Γραμμενίτσας, 150
θέσεων στο γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς», προϋπολογισμού
δημοπράτησης 54.560,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών
δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των
δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους
όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης στην
επιχείρηση “EVEN Ι.Κ.Ε.”.
Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος
 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που
διενεργήθηκε στις 18-02-2020 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και
τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο
γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς», προϋπολογισμού δημοπράτησης
54.560,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ
2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019»,
στην επιχείρηση “EVEN Ι.Κ.Ε.”, με τιμή προσφοράς 42.350,00 € χωρίς ΦΠΑ, και 52.514,00 € με
ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 18-02-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο
εγκρίθηκε με την αριθμ. 6/381/28-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του
ανωτέρω, από 14-05-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και



Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην επιχείρηση “EVEN Ι.Κ.Ε.”, την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό των
52.514,00 € με ΦΠΑ, και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του του έργου
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019».
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του
έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο
Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς».
Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις 14.05.2020, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 1000 πμ οι:
1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και
3. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,
μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, όπως κληρωθήκαμε σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. ΤΤ
402/12.02.2020 πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕΠΕ Άρτας, μετά την αρ. 36/2872/12.12.2019
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση
προκειμένου να ολοκληρώσουμε το από 18.02.2020 πρακτικό της δημοπρασίας του
παραπάνω έργου.
Έχοντας υπόψη:
1. Την αρ. 6/381/28.02.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου
με την οποία εγκρίθηκε το από 18.02.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει
των διατάξεων του 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του
έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο
Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς»
προϋπολογισμού 54.560,00 € με ΦΠΑ κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης
αναδείχθηκε η Επιχείρηση EVEN Ι.Κ.Ε. η οποία προσέφερε
τιμή προσφοράς
42.350,00 € χωρίς ΦΠΑ, και 52.514,00 € με ΦΠΑ.
2. Το με Αρ. Πρωτ. οικ.954/04.05.2020 έγγραφό μας στον προσωρινό ανάδοχο EVEN
Ι.Κ.Ε..
3. Την από 12.05.2020 αίτηση της Επιχείρησης EVEN Ι.Κ.Ε. (προσωρινού αναδόχου) με
την οποία κατέθεσε προς την Επιτροπής Διαγωνισμού σφραγισμένο φάκελο με τα
επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 6 της διακήρυξης.
Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο
άρθρο 6 της διακήρυξης και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη.
Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην επιχείρηση EVEN Ι.Κ.Ε.,
η οποία προσέφερε τιμή προσφοράς 42.350,00 € χωρίς ΦΠΑ, και 52.514,00 € με ΦΠΑ.
Το παρόν συντάσσεται σε συνέχεια του από 18.02.2020 πρακτικού δημοπρασίας.
Άρτα, 14.05.2020
Η Επιτροπή
1.

Χρήστος Παπαβασιλείου

2.

Ιωάννα Ζαρκάδα

3.

Αλεξάνδρα Βέλιου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/891/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 50ο
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση
επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/62/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020 και την όμοια,
αριθμ. 2/7/04-03-2020 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 3/8/04-03-2020 και 4/15/13-03-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
7. Την αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 200.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071. 9781.01.003.01
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, έργων
χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020, για την εκτέλεση του έργου
«Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας».
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1206/09-06-2020 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1255/09-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Σας γνωρίζουμε ότι με την Αριθ. Πρωτ.
2/7/04.03.2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου εγκρίθηκε η 1 η τροποποίηση του Τεχνικού
Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020 και από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της ΠΕ Άρτας,
Έργων Χρηματοδοτούμενων από Έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020 εγκρίθηκε η διάθεση ποσού 200.000,00 € για
το έργο του θέματος. Από την ΔΤΕΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω
έργου προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 161.290,32
€ και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 200.000,00 €. Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή,
Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης
ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ
Άρτας» και παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, να προβείτε στην κατάρτιση των όρων της διακήρυξης
δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτησή
του…».

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



Αποφασίζει ομόφωνα
Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού
ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 1206/09-06-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. πρωτ. 935/09-06-2020
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απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Άρτας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του
Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071. 9781.01.003.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας
οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, και την με α/α 1134 και αρ. πρωτ. 1506/28-04-2020 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1156 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας και



Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Άρτας.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/892/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 51ο
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση
επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας», 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/62/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020 και την όμοια,
αριθμ. 2/7/04-03-2020 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 3/8/04-03-2020 και 4/15/13-03-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
7. Την αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 150.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.002 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, έργων
χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020, για την εκτέλεση του έργου
«Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας».
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1239/11-06-2020 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1292/11-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Σας γνωρίζουμε ότι με την με αριθ. 10/558/15.04.2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφερείας Ηπείρου, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 150.000,00 € σε
βάρος του προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Έργων Χρηματοδοτούμενων από Έσοδα του
ΝΠΔΔ έτους 2020 για το έργο του θέματος. Από την ΔΤΕΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η
μελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και
αναθεώρηση) 120.967,74 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 150.000,00 €. Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης
(Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και
Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού πεδινού
δικτύου ΠΕ Άρτας» και παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, να προβείτε στην κατάρτιση των όρων της
διακήρυξης δημοπρασίας, προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτησή του.. …».

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



Αποφασίζει ομόφωνα
Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού
πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ,
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 120.967,74 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 150.000,00 €,
με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Άρτας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 1239/11-06-2020 εισήγηση της
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. πρωτ. 925/0906-2020 απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Άρτας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του
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Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.002 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ.
έτους 2020, σύμφωνα με την αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, και την με α/α 1133 και αρ. πρωτ. 1505/28-04-2020 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1155 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας και



Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Άρτας.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/893/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 52ο
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια, κατακόρυφη
σήμανση και στηθαία ασφαλείας επαρχιακού οδικού δικτύου», προϋπολογισμού €
200.000,00 με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/62/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020 και την όμοια,
αριθμ. 2/7/04-03-2020 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 3/8/04-03-2020 και 4/15/13-03-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
7. Την αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 200.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.004 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, έργων
χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020, για την εκτέλεση του έργου
«Οριζόντια, κατακόρυφη σήμανση και στηθαία ασφαλείας επαρχιακού οδικού δικτύου».
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1246/12-06-2020 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1318/12-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Σας γνωρίζουμε ότι με την με αριθ. 10/558/15.04.2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφερείας Ηπείρου, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 200.000,00 € σε
βάρος του προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Έργων Χρηματοδοτούμενων από Έσοδα του
ΝΠΔΔ έτους 2020 για το έργο του θέματος. Από την ΔΤΕΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η
μελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και
αναθεώρηση) 161.290,32 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 200.000,00 €. Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης
(Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και
Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Οριζόντια, κατακόρυφη σήμανση και
στηθαία ασφαλείας επαρχιακού οδικού δικτύου» και παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, να προβείτε στην
κατάρτιση των όρων της δια-κήρυξης δημοπρασίας, προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτησή
του...…».

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



Αποφασίζει ομόφωνα
Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια, κατακόρυφη σήμανση και
στηθαία ασφαλείας επαρχιακού οδικού δικτύου», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 161.290,32 € και συνολικής δαπάνης με
ΦΠΑ 200.000,00 €, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 1246/1206-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την
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αριθμ. πρωτ. 926/09-06-2020 απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Άρτας, και με δαπάνη η οποία θα
βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.004 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την αριθμ. 10/558/15-042020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 1135 και αρ. πρωτ. 1507/28-042020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1157 στο βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας και



Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Άρτας.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/894/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 53ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού 18 στις θέσεις
Μακρύκαμπο, Καρκαβελέικα», αναδόχου «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την 0509-2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα

(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1184/09-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1260/09-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής: «…..Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την από 03.06.2020 αίτηση του αναδόχου του
έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου μέχρι
05.10.2020 για τους λόγους που αναγράφονται σε αυτή. Το έργο χρηματοδοτείται από τους ΣΑΕΠ 530 με
προϋπολογισμό 130.000,00 € και η συμβατική του δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 59.853,55 € χωρίς ΦΠΑ.
Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφτηκε στις 05-03-2020 και η προθεσμία λήγει στις 05-07-2020.
Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας εισηγείται να δοθεί παράταση συνολικής προθεσμίας πε-ραίωσης των
εργασιών με αναθεώρηση μέχρι 05.09.2020 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και
παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά…».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου
της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού 18 στις θέσεις Μακρύκαμπο,
Καρκαβελέικα», αναδόχου «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την 05-09-2020, με δικαίωμα
αναθεώρησης.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/895/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 54ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας
«Συμπληρωματικές εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Αράχθου και προστασίας της
παλαιάς γέφυρας Άρτας», αναδόχου Λάμπρου Γεωργούλα, ΕΔΕ, μέχρι την 20-10-2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1055/10-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1291/11-062020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…..Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την από 20.05.2020 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την
οποία ζητά παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών έως 31.12.2020. Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου
υπογράφηκε στις 20.03.2019 και η προθεσμία είναι δεκαπέντε (15) μήνες, ήτοι μέχρι 20.06.2020. Το έργο
ολοκληρώθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος και υπολείπεται η κατασκευή μικρού τμήματος σαρζανέτ ανάντη
της παλιάς γέφυρας Άρτας. Η εκτέλεση των εργασιών γίνεται μόνον όταν διακόπτεται η παροχή νερού εντός
της κοίτης μετά από συνεννόηση με τη ΔΕΗ και όταν οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις) και οι απαιτήσεις
άρδευσης το επιτρέπουν. Για την οργάνωση του εργοταξίου και την ικανοποιητική εκτέλεση των εργασιών
καθαρισμού απαιτείται η διακοπή της ροής για διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ημερών και αυτό μπορεί να
γίνει μόνον όταν ελαχιστοποιούνται οι βροχοπτώσεις, δηλαδή από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο και κατόπιν
σχετικού αιτήματος και απόφασης της ΔΕΗ. Λόγω επίσης των απαγορευτικών μέτρων της πανδημίας δεν
κατέστη δυνατή η αποπεράτωσή του τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Για τους ανωτέρω λόγους η
Υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μετ’ αναθεωρήσεως
μέχρι 20.10.2020 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και παρακαλούμε να
αποφασίσετε σχετικά…».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Άρτας «Συμπληρωματικές εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Αράχθου και προστασίας της
παλαιάς γέφυρας Άρτας», αναδόχου Λάμπρου Γεωργούλα, ΕΔΕ, μέχρι την 20-10-2020, με δικαίωμα
αναθεώρησης.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/896/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 55ο
Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 1211/10-06-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με
θέμα: «Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή
πεζοδρομίων και βελτίωση της 4ης επαρχιακής οδού εντός των ορίων του Δήμου
Αρταίων» προϋπολογισμού 80.000,00 €».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) την υπ’ αριθμ.
24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής καθώς και
την υπ’ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-2018).
5. Την αριθμ. 12/671/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή πεζοδρομίων και
βελτίωση της 4ης επαρχιακής οδού εντός των ορίων του Δήμου Αρταίων», προϋπολογισμού
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 64.516,13 €
και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 80.000,00 €, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από
την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ.
940/04-05-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του
έργου, με την αριθμ. πρωτ. αρ. 884/22-04-2020 απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Άρτας, σε βάρος
των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9771.01.000 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 1149 και αρ. πρωτ. 1517/28-04-2020 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1167 στο βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, για την
υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.
6. Την αριθμ. 13/729/22-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
συγκροτήθηκε και ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, για την
κατασκευή του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 15-05-2020 κλήρωση
τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ.
7. Την αριθμ. πρωτ. 1211/10-06-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (αντίγραφο
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1272/10-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.) με θέμα:
«Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων
και βελτίωση της 4ης επαρχιακής οδού εντός των ορίων του Δήμου Αρταίων»
προϋπολογισμού 80.000,00 €».
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/0706-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 1211/10-06-2020
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών
Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων και βελτίωση της 4ης επαρχιακής οδού
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εντός των ορίων του Δήμου Αρταίων» προϋπολογισμού 80.000,00 €» το κείμενο της οποίας
παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:
«………..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Ταχ. Δ/νση
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
E-mail

ΘΕΜΑ:

Άρτα, 10 Ιουνίου 2020
Αρ. Πρωτ.: οικ. 1211

: Ταγμ. Παπακώστα 6
471 32, Άρτα
: Ιωάννα Ζαρκάδα
: 26813 63333
: 26810 27332
: ioanna_z@peartas.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή
πεζοδρομίων και βελτίωση της 4ης επαρχιακής οδού εντός των ορίων του Δήμου
Αρταίων» προϋπολογισμού 80.000,00 €.

Ο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα
και ιδιαίτερα το άρθρο 159 παραγρ. 2, με βάση το οποίο «Ο περιφερειάρχης μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να
αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής όταν δημιουργείται
άμεσος κίνδυνος βλάβης των συμφερόντων της περιφέρειας από την αναβολή λήψης απόφασης. Στην
περίπτωση αυτή ο περιφερειάρχης οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά
την επόμενη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής».
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 140/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ Α’ 233/ 27.12.2010), όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 202855/27.12.2016 απόφαση (ΦΕΚ Β’ 4400/30.12.2016) και ισχύει.
4. Την με αριθμό 2/7/04.03.2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου με
την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου για το 2020.
5. Την με αριθμό 10/558/15.04.2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου περί
έγκρισης δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης σε βάρος των ΚΑΠ της Περιφέρειας Ηπείρους
με ΚΑΕ 071.9771.01.000.01, με υπάρχουσα πίστωση 80.000,00 €.
6. Την από 21.05.2020 (με ΑΔΑΜ 20PROC006742789 2020-05-21) Διακήρυξη του έργου του θέματος,
με την οποία στο άρθρο 18 «Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται η 16η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00».
7. Το με αριθμό 14178ΕΞ2020/03-06-2020 έγγραφο ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο το υποσύστημα ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ,
ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια έργα θα τεθεί εκτός λειτουργίας για τεχνικούς λόγους και για το λόγο αυτό οι
Αναθέτουσες Αρχές θα πρέπει να μεταθέσουν τις καθορισμένες ημερομηνίες για το διάστημα μεταξύ
12.06.2020 έως και 22.06.2020.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Μεταθέτουμε τις ανωτέρω καταληκτικές ημερομηνίες του άρθρου 18 της Διακήρυξης του έργου
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«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 4ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»
ως εξής:
«Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24η
Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00»
2. Η παρούσα Απόφαση υποβάλλεται προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Ηπείρου.

Κοινοποίηση:
1. ΕΣΗΔΗΣ
2. Οικονομική Επιτροπή
Περιφέρειας Ηπείρου, Ιωάννινα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Φ. Έργου
2. κ. Δ/ντή ΤΕ
3. Προϊστάμενο ΤΣΕ

……….».


Επισημαίνεται ότι ο ως άνω διαγωνισμός, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας
«Κατασκευή πεζοδρομίων και βελτίωση της 4ης επαρχιακής οδού εντός των ορίων του Δήμου
Αρταίων», προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ, θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας
του Διαγωνισμού, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την αριθμ. 13/729/22-05-2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/897/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 56ο
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης του έργου
της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες ανάντη Ιστορικής γέφυρας Άρτας».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/0403-2020, 4/15/13-03-2020 και 8/30/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης
τροποποίησής του.
6. Την υπ’ αριθμ. Δ19/2867/05-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΖ2Θ465ΧΘΞ-ΕΤΡ) απόφαση του Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση και διάθεση πίστωσης 300.000,00 €
σε βάρος του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε. για το έργο με τίτλο
«Επείγουσες εργασίες ανάντη Ιστορικής γέφυρας Άρτας».
7. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της Δ/νσης
Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ.
πρωτ. 2196/17-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1363/17-06-2020 στον φάκελο
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης
και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες
ανάντη Ιστορικής γέφυρας Άρτας».
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού 300.000,00 € για την κατασκευή του έργου της
Π.Ε. Άρτας με τίτλο «Επείγουσες εργασίες ανάντη Ιστορικής γέφυρας Άρτας» (ΣΑΕ 572,
20014ΣΕ57200002), και τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης σε βάρος του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Άρτας έτους 2020 καθώς και την
δέσμευση της πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας, οικονομικού έτους 2021 (πολυετής
δέσμευση υποχρέωσης) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον
κατωτέρω πίνακα, ως εξής:
ΦΟΡΕΑΣ/
ΚΑΕ

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ανάληψη δαπάνης για την υλοποίηση
του έργου με τίτλο «Επείγουσες
071.9459.05.
εργασίες ανάντη
250.000,00 €
50.000,00 €
002.01
Ιστορικής γέφυρας Άρτας» της ΣΑΕ
572 του Π.Δ.Ε. (ενάριθμο έργο
2014ΣΕ57200002)
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
Επείγουσες
εργασίες ανάντη
Ιστορικής γέφυρας
Άρτας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/899/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 58ο
Έγκριση του Πρακτικού Ι/10-06-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς και οικονομικής Προσφοράς) της Επιτροπής
Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών
παραλαβής, αποθήκευσης (ξηράς αποθήκευσης & συντήρηση υπό ψύξη 1-4οC),
συντήρησης, φορτοεκφόρτωσης και διανομής τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής
Συνδρομής στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής «ΤΕΒΑ 2015-2016» με Κωδικό ΟΠΣ 5000127 της Κοινωνικής
Σύμπραξης της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 7.830,00 με
Φ.Π.Α.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
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1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την

οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 3/8/04-03-2020 και 4/15/13-03-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 13/732/22-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία

εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού –
Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, και καταρτίσθηκε η διακήρυξη του συνοπτικού μειοδοτικού
διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την
παροχή υπηρεσιών παραλαβής, προσωρινής αποθήκευσης (ξηράς αποθήκευσης &
συντήρηση υπό ψύξη 1-4οC), συντήρησης, φορτοεκφόρτωσης και διανομής τροφίμων και
ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής «ΤΕΒΑ 2015-2016» με Κωδικό ΟΠΣ 5000127
της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισμού
7.830,00 € με Φ.Π.Α. Επίσης συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισμού.
Η προκαλούμενη δαπάνη για τη διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού, θα βαρύνει τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας,
έτους 2020, στον ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.14.000.01 (έργο της ΣΑΕ 093/8 ΚΩΔ
2016ΣΕ093800445000127 ΟΠΣ5000127) σύμφωνα με την αριθμ. 1/73/10-01-2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την με α/α 309 & αριθμ. πρωτ. 182/17-01-2020
(ΑΔΑ: ΩΜΩΕ7Λ9-ΓΞ4) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α
308 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού
της Π.Ε. Άρτας.
7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.

Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2154/17-06-2020
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1348/17-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.),
με την οποία η Υπηρεσία υποβάλλει και εισηγείται την έγκριση του αριθμ. Ι/10-06-2020
Πρακτικού (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής
προσφοράς και οικονομικής Προσφοράς) της Επιτροπής διενέργειας του αριθμ. οικ.860/2805-2020 συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του θέματος.
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/10-06-2020 Πρακτικού (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς και οικονομικής Προσφοράς) της Επιτροπής Διενέργειας του
συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών παραλαβής, αποθήκευσης
(ξηράς αποθήκευσης & συντήρηση υπό ψύξη 1-4οC), συντήρησης, φορτοεκφόρτωσης και
διανομής τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στα πλαίσια του επιχειρησιακού
προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής «ΤΕΒΑ 2015-2016» με Κωδικό
ΟΠΣ 5000127 της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου»,
προϋπολογισμού € 7.830,00 με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ
071.9459.14.000.01 (έργο της ΣΑΕ 093/8 ΚΩΔ 2016ΣΕ093800445000127 ΟΠΣ5000127) του
προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας, σύμφωνα με την αριθμ. οικ.860/28-05-2020 διακήρυξη,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος
αυτής και σύμφωνα με τα οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην
αποσφράγιση, καταγραφή, έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής
προσφοράς του μοναδικού διαγωνιζομένου που κατέθεσε εμπρόθεσμα προσφορά, ήτοι της
εταιρείας «Σ. ΜΠΑΝΤΑΛΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και αφού διαπίστωσε ότι τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά συμμετοχής είχαν υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη,
προχώρησε στον έλεγχο και αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της διαγωνιζόμενης εταιρείας,
την οποία έκανε αποδεκτή και συνέχισε με την αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής
προσφοράς, στην καταγραφή της και στην εξέταση της συμμόρφωσής της με τα οριζόμενα στη
διακήρυξη.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, ομόφωνα εισηγείται την
ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού, την εταιρεία «Σ. ΜΠΑΝΤΑΛΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.», η οποία κατέθεσε προσφορά ποσού επτά χιλιάδων επτακοσίων εξήντα επτά ευρώ και
τριάντα έξι λεπτών (7.767,36 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.



Σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό Ι/10-06-2020 (έλεγχος και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού
μειοδοτικού διαγωνισμού, για την «Παροχή υπηρεσιών παραλαβής, αποθήκευσης (ξηράς
αποθήκευσης & συντήρηση υπό ψύξη 1-4οC), συντήρησης, φορτοεκφόρτωσης και διανομής
τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής «ΤΕΒΑ 2015-2016» με Κωδικό ΟΠΣ 5000127 της
Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 7.830,00
με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.14.000.01 (έργο της ΣΑΕ 093/8
ΚΩΔ 2016ΣΕ093800445000127 ΟΠΣ5000127) του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας,
Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης, η εταιρεία «Σ. ΜΠΑΝΤΑΛΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», της οποίας
η προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και η τεχνική
προσφορά καλύπτουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις της διακήρυξης, η δε οικονομική της
προσφορά, ποσού 7.767,36 € με ΦΠΑ, κρίθηκε αποδεκτή και συμφέρουσα.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

I

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Στην Άρτα 10/6/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η ανωτέρω επιτροπή
διεξαγωγής διαγωνισμoύ της Π.Ε. Άρτας που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 13/732/22-052020 (ΑΔΑ:6ΑΓΦ7Λ9-Υ2Η) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου,
προκειμένου να αποσφραγίσει και αξιολογήσει τις προσφορές που κατατέθηκαν στο πλαίσιο
της αριθ. 860/28-05-2020 διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για
την παροχή υπηρεσιών παραλαβής, αποθήκευσης (ξηράς αποθήκευσης & συντήρηση υπό
ψύξη 1-4οC), συντήρησης, φορτοεκφόρτωσης και διανομής τροφίμων και ειδών Βασικής
Υλικής Συνδρομής στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής «ΤΕΒΑ 2015-2016» με κωδικό ΟΠΣ 5000127 της Κοινωνικής Σύμπραξης
της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:
1) Γεώργιος Ψωμάς, Πρόεδρος
2) Μαρία Γρύλλια, Μέλος
3) Αριστέα Στούπα, Μέλος,
άπαντες υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
Η Επιτροπή παρέλαβε μία (1) προσφορά από το Τμήμα Προμηθειών, η οποία κατατέθηκε
από την εταιρεία «Σ. ΜΠΑΝΤΑΛΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στη Γραμματεία της Δ/νσης
Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.
Η Επιτροπή μονόγραψε τη μοναδική προσφορά, η οποία υποβλήθηκε σε σφραγισμένο
φάκελο όπως ορίζει η διακήρυξη με τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία και αποφάσισε τη
συνέχιση του διαγωνισμού και προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου της προσφοράς,
καθώς δεν προβλέπεται λόγος ματαίωσης του διαγωνισμού η υποβολή μίας και μόνο
προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ 147/Α/8-8-2016).
Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά
και η Οικονομική Προσφορά, που ήταν σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους με τα
απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία, μονόγραψε τα ανωτέρω και αφού προέβη σε λεπτομερή
έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών διαπίστωσε ότι είχαν υποβληθεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη και τα κατέγραψε στον ακόλουθο πίνακα:

α/α

Προσφέρων

Τυποποιημένο
Έντυπο
Υπεύθυνης
Δήλωσης
(Τ.Ε.Υ.Δ.)

1

Σ. ΜΠΑΝΤΑΛΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΝΑΙ

Υπεύθυνη Δήλωση
ΝΑΙ
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού κάνει δεκτή την Προσφορά της εταιρείας και προχώρησε στη
μονογραφή και αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς και στην εξέταση της
συμμόρφωσής της με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
Η επιτροπή κατέγραψε την οικονομική προσφορά στον ακόλουθο πίνακα:
α/α

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ

1

Σ. ΜΠΑΝΤΑΛΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

7.767,36€

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη στο συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την
παροχή υπηρεσιών παραλαβής, αποθήκευσης (ξηράς αποθήκευσης & συντήρηση υπό ψύξη
1-4οC), συντήρησης, φορτοεκφόρτωσης και διανομής τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής
Συνδρομής στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής «ΤΕΒΑ 2015-2016» με κωδικό ΟΠΣ 5000127 της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε.
Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου την εταιρεία «Σ. ΜΠΑΝΤΑΛΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία
κατέθεσε προσφορά ποσού επτά χιλιάδων επτακοσίων εξήντα επτά ευρώ και τριάντα
έξι λεπτών (7.767,36€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής
και υποβάλλεται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της
Π.Ε. Άρτας μαζί με το σχετικό φάκελο της προσφοράς, για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες.
Άρτα 10/6/2020
Η Επιτροπή
Γεώργιος Ψωμάς
Μαρία Γρύλλια
Αριστέα Στούπα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/900/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 59ο
Έγκριση διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, για τη
μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96 περί μισθώσεων, του Π.Δ. 34/95 περί εμπορικών μισθώσεων, τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις
διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
(ΦΕΚ 145/Α΄/2016).

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/0403-2020, 4/15/13-03-2020 και 8/30/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 2ης και 3ης
τροποποίησής του.

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2154/17-06-2020 έγγραφο, συνημμένο
με αρ. πρωτ. 1348/17-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία
διαβιβάζει συνημμένα σχέδιο της διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου και εισηγείται τα εξής: «…. Σας
γνωρίζουμε ότι η Π.Ε. Άρτας για την κάλυψη των αναγκών στέγασης της Δ/νσης Ανάπτυξης μισθώνει ακίνητα
ιδιοκτησίας Ευγενίας και Ιωάννη Φωτονιάτα επί της οδού Αμβρακίας 23 (1ος και 2ος όροφος) – Άρτα, των
οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης για τον μεν 1 ο όροφο έληξε στις 31-03-2018 και για τον 2ο όροφο λήγει 3009-2020. Η Π.Ε Άρτας προέβη το 2018 στη διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών (αρχική & επαναληπτική)
μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής
Ενότητας Άρτας οι οποίες απέβησαν άγονες. (συνημμένη η από 16-06-2020 εισήγηση). …».

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




Εγκρίνει τη διενέργεια δημόσιας μειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 242/96, για τη μίσθωση ακινήτου συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας διακοσίων πενήντα τετραγωνικών
μέτρων (250 τ.μ.) με απόκλιση δέκα τοις εκατό (± 10%) προς τα άνω ή προς τα κάτω, για την κάλυψη
στεγαστικών αναγκών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για χρονικό
διάστημα τεσσάρων (4) ετών και
Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού, με τους όρους όπως αυτοί
συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας,
και επισυνάπτεται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 2154/17-06-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας.
Η προκαλούμενη δαπάνη για το μίσθωμα, το ύψος της οποίας θα προσδιορισθεί από την κατακυρωτική
απόφαση, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 072.0813.01 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, βάσει της με α/α: 266 και αριθμ. πρωτ. 145/16-01-2020 (ΑΔΑ:
6ΖΣ97Λ9-ΟΧΑ) απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 255 στα
βιβλία εγκρίσεων και εντολών της της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/901/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 60ο
Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 69680/9277/09-06-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου, με θέμα: «Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών Διαγωνισμού για το έργο:
«Βελτίωση 1ης επαρχιακής οδού και κατασκευή κυκλικού κόμβου στο Γραικοχώρι»,
προϋπολογισμού 1.050.000,00 Ευρώ».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) την υπ’ αριθμ.
24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής καθώς και
την υπ’ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-2018).
5. Την αριθμ. 12/680/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α.
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση 1ης επαρχιακής
οδού και κατασκευή κυκλικού κόμβου στο Γραικοχώρι», προϋπολογισμού 1.050.000,00€
με Φ.Π.Α. με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1781/06-05-2020 εισήγηση της
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 12502/1780/2801-2020 απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις
πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.002 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την αριθμ. 8/465/24-03-2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 1079 και αρ. πρωτ. 43832/6159/0304-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1100 στο βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε.
Θεσπρωτίας. Επίσης, εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με
μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και Β. Συγκροτήθηκε και
ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, για την κατασκευή του
έργου, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου,
όπως προέκυψαν από την από 04-05-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών
μελών από το ΜΗΜΕΔ.
6. Την αριθμ. πρωτ. 69680/9277/09-06-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου
(αντίγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1298/11-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.)
με θέμα: «Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών Διαγωνισμού για το έργο: «Βελτίωση 1ης
επαρχιακής οδού και κατασκευή κυκλικού κόμβου στο Γραικοχώρι», προϋπολογισμού
1.050.000,00 Ευρώ».
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/0706-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 69680/9277/0906-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών
Διαγωνισμού για το έργο: «Βελτίωση 1ης επαρχιακής οδού και κατασκευή κυκλικού κόμβου στο
Γραικοχώρι», προϋπολογισμού 1.050.000,00 Ευρώ», το κείμενο της οποίας παρατίθεται
κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:
«………..
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ηγουμενίτσα 09-06-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Αρ. Πρωτ. 69680/9277
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π. Τσαλδάρη 18-46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Πληροφορίες: Π. Αλεξίου
Τηλ.:2665 3 60135
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών Διαγωνισμού για το έργο:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ 1ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ»
Προϋπολογισμού : 1.050.000,00 Ευρώ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και ιδιαίτερα το άρθρο 159
παραγρ. 2, με βάση το οποίο «Ο περιφερειάρχης μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην
αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής όταν δημιουργείται άμεσος κίνδυνος βλάβης των συμφερόντων της
περιφέρειας από την αναβολή λήψης απόφασης. Στην περίπτωση αυτή ο περιφερειάρχης οφείλει να υποβάλει προς
έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής»
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 233Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
4. Την με αριθμό 2/7/4-3-2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία
εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου για το 2020.
5. Την με αριθμό 8/465/24-3-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου έγκρισης
δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης σε βάρος των ΚΑΠ της Περιφέρειας Ηπείρους με ΚΑΕ 071.9779.01.0
02.01, με υπάρχουσα πίστωση 1.050.000,00€
6. Την με αριθμό 57236/7620/ 18-05-2020 Διακήρυξη του έργου του θέματος, με την οποία στο άρθρο 18 «Ως
ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη
και ώρα 15:00. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19η Ιουνίου
2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00».
7. Το με αριθμό 14178ΕΞ2020/03-06-2020 έγγραφο ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο το υποσύστημα ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ,
ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια έργα θα τεθεί εκτός λειτουργίας για τεχνικούς λόγους και για το λόγο αυτό οι Αναθέτουσες
Αρχές θα πρέπει να μεταθέσουν τις καθορισμένες ημερομηνίες για το διάστημα μεταξύ 12.06.2020 έως και
22.06.2020
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Μεταθέτουμε τις ανωτέρω καταληκτικές ημερομηνίες του άρθρου 18 της Διακήρυξης του έργου
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«ΒΕΛΤΙΩΣΗ 1ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΟ
ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ»
ως εξής :
«Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23η Ιουνίου 2020,
ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται
η 26 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00»
2. Η παρούσα Απόφαση υποβάλλεται προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Ηπείρου.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

……….».


Επισημαίνεται ότι ο ως άνω διαγωνισμός, για την κατασκευή του έργου της της Π.Ε. Θεσπρωτίας
«Βελτίωση 1ης επαρχιακής οδού και
κατασκευή κυκλικού κόμβου στο Γραικοχώρι»,
προϋπολογισμού 1.050.000,00 € με Φ.Π.Α., θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού,
όπως αυτή συγκροτήθηκε με την αριθμ. 12/680/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/902/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 61ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών σήμανσης για τις
ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020 και 8/30/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της
1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9232/09-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1270/10-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται
«… Την έγκριση δαπάνης για την προμήθεια: «Ειδών Σήμανσης για τις ανάγκες της ΠΕ Θεσπρωτίας», σε
βάρος του προϋπ. της ΠΕ Θεσ/τιας 2020 του Φορέα 072 με Κωδ. 1699.01, προϋπολογισμού: 3.762,00€ (με
Φ.Π.Α.) ...».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 3.762,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 1699.01 του προϋπολογισμού της
Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020, για την προμήθεια ειδών σήμανσης για τις ανάγκες της Π.Ε.
Θεσπρωτίας.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/903/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 62ο
Έγκριση του Πρακτικού Νο2/15-06-2020 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής
Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την
«Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με
παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας»,
προϋπολογισμού € 16.601,49 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1.

Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).

2.

Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3.

Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
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διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).

5.

Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου.

6.

Την αριθμ. 6/366/28-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: α) εγκρίθηκε η
δαπάνη ποσού 16.601,49 με ΦΠΑ, για την παγιδοθεσία των προστατευόμενων ελαιοδέντρων, στα
πλαίσια της εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας σε Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα,
εντός χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2020, και η διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου
/ Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020 (Φορέας 295 ΚΑΕ 0879), β) εγκρίθηκε η
διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, σε συνεργασία με τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες και
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική
άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή
υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου
Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της
Ελιάς έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 16.601,49 με ΦΠΑ
και γ) Καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του ανωτέρω συνοπτικού μειοδοτικού
διαγωνισμού, με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα
Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, και
επισυνάπτεται στην αριθμ. πρωτ. 4411/26-02-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας.

7.

Την αρ. πρωτ. 37470/5400/10-03-2020 με α/α 883, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού
16.601,49 € σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 295 ΚΑΕ 0879.01 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020 για την κάλυψη της
δαπάνης για την διενέργεια του ως άνω συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία καταχωρήθηκε με α/α
874 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας,
σύμφωνα με την αριθμ. 6/366/28-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

8.

Την αριθμ. 14/810/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το
Πρακτικό Νο1/20-05-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του
θέματος, σύμφωνα με το οποίο, αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η Πατσιούρα Μαρία, Γεωπόνος
– Μελετητής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων, της οποίας τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές
προδιαγραφές, ήταν σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, και η οικονομική της προσφορά,
συνολικού ποσού 16.597,78 € με Φ.Π.Α., εντός των ορίων της ανώτατης τιμής ανά παγίδα που
καθορίστηκε σ’ αυτή.

9.

Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 9510/15-06-2020
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1336/15-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην
οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… Μετά την ολοκλήρωση ελέγχου των
δικαιολογητικών του πρόχειρου διαγωνισμού της αριθμ.2/2020 Διακήρυξης από την αρμόδια Επιτροπή
διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών για την ανάδειξη εργολάβου – μειοδότη του έργου με θέμα :“
Παροχή Υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου
Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς
το έτος 2020, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας”, σας αποστέλλουμε συνημμένο αρχείο με το σχετικό
πρακτικό της Επιτροπής, και παρακαλούμε για την έγκρισή του. Η Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού,
εισηγείται την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την έγκριση της σχετικής
Σύμβασης με τελικό μειοδότη την ίδια που είχε ανακηρυχθεί με την αριθμ. 14/810/05-06-2020 απόφασή
σας, ως προσωρινός μειοδότης δηλαδή η Πατσιούρα Μαρία, Γεωπόνος Α.Π.Θ. με ΑΦΜ 109046452, και
συνολικό ποσό προσφοράς 16.597,78 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%.. …».

10.

Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
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Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το Πρακτικό Νο2/15-06-2020 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) του συνοπτικού
μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των
δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια
του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 στην Περιφερειακή
Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 16.601,49 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 295
ΚΑΕ 0879.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020, βάσει της αριθμ. 2/2020 (αρ.
πρωτ. 50687/6827/05-05-2020) Διακήρυξης,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην αποσφράγιση και έλεγχο
των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από την Πατσιούρα Μαρία, Γεωπόνο – Μελετητή
– Σύμβουλο Επιχειρήσεων, που ανακηρύχτηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, βάσει του
Πρακτικού Νο1/20-05-2020 της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 14/810/05-062020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αφού διαπίστωσε την πληρότητα των υποβληθέντων
στοιχείων, ομόφωνα εισηγείται την οριστική κατακύρωση του έργου στην κα Πατσιούρα Μαρία,
Γεωπόνος-Μελετητής-Σύμβουλος Επιχειρήσεων, με τελικό ποσό με Φ.Π.Α. 16.597,78 €.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων


Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για
την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες
τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου
της Ελιάς έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 16.601,49 με ΦΠΑ,
βάσει της αριθμ. 2/2020 (αρ. πρωτ. 50687/6827/05-05-2020) Διακήρυξης,
στην Πατσιούρα Μαρία, Γεωπόνο – Μελετητή – Σύμβουλο Επιχειρήσεων, της οποίας τα δικαιολογητικά
και οι τεχνικές προδιαγραφές, ήταν σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, και η οικονομική της
προσφορά, ποσού 16.597,78 € με Φ.Π.Α., εντός των ορίων της ανώτατης τιμής ανά παγίδα που
καθορίστηκε σ’ αυτή, σύμφωνα με το Πρακτικό Νο1/20-05-2020 της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο
εγκρίθηκε με την αριθμ. 14/810/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά
κατακύρωσης που προσκόμισε, ήταν πλήρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, σύμφωνα με το
ανωτέρω, Πρακτικό Νο2/15-06-2020 της Επιτροπής Διενέργειας.



Εγκρίνει την σύναψη σύμβασης με την ανωτέρω μειοδότρια Πατσιούρα Μαρία, Γεωπόνο – Μελετητή –
Σύμβουλο Επιχειρήσεων, με ΑΦΜ 109046452, για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των
δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια
του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 στην Περιφερειακή
Ενότητα Θεσπρωτίας», στο ποσό των € 16.597,78 με Φ.Π.Α., με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικονομικού έτους 2020, (Φορέας 295 ΚΑΕ
0879.01), βάσει της αριθμ. 6/366/28-02-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και της με α/α 883
και αριθμ. πρωτ. 37470/5400/10-03-2020 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με
α/α 874στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
--------------------------------------

Ηγουμενίτσα, 15 Ιουνίου 2020

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2
Της επιτροπής Διενέργειας του Πρόχειρου Δημόσιου Διαγωνισμού της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσπρωτίας που αφορά την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών για τον
έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail
στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου
της Ελιάς έτους 2020, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας» με κριτήριο αξιολόγησης
την χαμηλότερη τιμή.
Αρ. Διακήρυξης 2/2020
Στην Ηγουμενίτσα σήμερον, στις 15 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, σε
Γραφείο της Π.Ε Θεσπρωτίας, συνήλθε και συνεδρίασε η Επιτροπή, η οποία συστάθηκε με την
υπ΄αρ. 4/2020/265/07,02,2020, απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
Η επιτροπή είχε απαρτία με τα εξής μέλη :
1. Ηλίας Σπυρόπουλος, αναπληρωτής πρόεδρος.
2. Σπυρίδων Οικονομίδης , τακτικό μέλος,
3. Αντώνιος Παπαβασιλείου, τακτικό μέλος,
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση έγκρισης του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής
Διενέργειας του Πρόχειρου Δημόσιου Διαγωνισμού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας
από την Οικονομική Επιτροπή με αρ. 14/810/05-06-2020, προχώρησε στην αποσφράγιση του
φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της κας Πατσιούρα Μαρίας, τον οποίο παρέλαβε από
το Τμήμα Προμηθειών.
Στη συνέχεια προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών της συμμετέχουσας και διαπιστώθηκε
η πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων τα οποία και μονογράφησαν.
Η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα την οριστική κατακύρωση του έργου στην κα Πατσιούρα
Μαρία, Γεωπόνος-Μελετητής-Σύμβουλος Επιχειρήσεων, με το τελικό ποσό με Φ.Π.Α.
16.597,78 Ευρώ συμπερ. ΦΠΑ.
Το παρόν πρακτικό υποβάλλεται στο Τμήμα Προμηθειών.
Για την επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού
αναγνώστηκε υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα αντίγραφα, ως ακολούθως:
ΟΜΟΦΩΝΑ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος
1. …………………….

Τα Μέλη
2. …………………………
3. …………………………
-197-

ΑΔΑ: 6ΓΣΤ7Λ9-Ρ0Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/904/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 63ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
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ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/0403-2020, 4/15/13-03-2020 και 8/30/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης
τροποποίησής του.

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9222/11-06-2020
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1299/11-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την
οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν
λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ.
και Κ.Α.Ε., σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2020, όπως εμφανίζονται
στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα.

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν τις
λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και τη διάθεση των απαιτούμενων
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και των αντίστοιχων Κ.Α.Ε. του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, έτους 2020, σύμφωνα
με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:
α/α
1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ –
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αναγόμωση
πυροσβεστήρων
Εκτυπώσεις

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Αναγόμωση πυροσβεστήρων για τις ανάγκες του
ΚΤΕΟ ΠΕΘ
Προμήθεια μητρώων αιγοπροβάτων, βοοειδών και
μητρώων φαρμακευτικής αγωγής εκτροφών για τις
ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της ΠΕΘ.

ΔΑΠΑΝΗ
(Ποσό με
ΦΠΑ) €

ΕΦ 072
ΚΑΕ

200,00 €

0869.01

3.350,00 €

0843.01

……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/905/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 64ο
Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του για την
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς και θανάτωσης / καταστροφής ζώων για το έτος 2020
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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το
Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
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2.

Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.

3.

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

4.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).

5.

Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου.

6.

Την αριθμ. 2/136/20-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης
δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων για τη Διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας παροχής
υπηρεσιών μεταφοράς και θανάτωσης των ζώων, που πάσχουν από μολυσματικά
νοσήματα, σε συγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης υλικών κατηγορίας 1, για το έτος 2020,
συνολικού ποσού 30.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Θεσπρωτίας (ΕΦ 292 ΚΑΕ : 5244.01).

7.

Την αριθμ. πρωτ. 17095/2409/04-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΙΞΑ7Λ9-ΤΛ5) με α/α 615 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης για την πληρωμή δαπάνης, ποσού 30.000,00 που βαρύνει τον ΚΑΕ
02.03.292.5244.01 «Δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης του ζωικού
κεφαλαίου» με α/α καταχώρησης 610 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας.

8.

Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε.
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9863/1606-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1345/16-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων
Ο.Ε. 2020), στην οποία η υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη «… 10.Την αριθμ.2/136/20-012020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, περί έγκρισης δαπάνης
και διάθεσης πιστώσεων για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας παροχής υπηρεσιών
μεταφοράς και θανάτωσης των ζώων , που πάσχουν από μολυσματικά νοσήματα, σε
συγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης υλικών κατηγορίας 1 για το έτος 2020, συνολικού ποσού
30.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΠΕ Θεσπρωτίας (ΕΦ 292,
ΚΑΕ : 5244.01) 11. Το αριθμ.πρωτ.201131/7160/16-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής με θέμα «Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση
υπηρεσιών μεταφοράς και θανάτωση –καταστροφής ζώων για το έτος 2020 …», εισηγείται
«… Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη μεταφορά
προς θανάτωση /καταστροφή ζώων. Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τους όρους της
διακήρυξης 3/2020 για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου, προκειμένου να προβούμε σε
περαιτέρω ενέργειές μας …», σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης.

9.

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

Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς και θανάτωσης / καταστροφής ζώων για το έτος 2020 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας
προϋπολογισμού 30.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Θεσπρωτίας (ΕΦ 292 ΚΑΕ: 5244.01), σύμφωνα με την αριθμ. 2/136/20-01-2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής και την αρ. πρωτ. 17095/2409/04-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΙΞΑ7Λ9-ΤΛ5) με α/α
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615, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α α/α καταχώρησης 610 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας,
και καταρτίζει τη διακήρυξη (3/2020) του διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά
κιλό ζώντος, με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο
Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας και
επισυνάπτεται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 9863/16-06-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας.
Ειδικότερα, αντικείμενο του έργου αποτελεί η μεταφορά, θανάτωση και αποτέφρωση αιγών και
προβάτων, εκτροφών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στα πλαίσια του
προγράμματος επιτήρησης, ελέγχου και εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών
Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της
ΥΑ 25/3231, όπου προβλέπεται ότι σε περίπτωση προσβολής ενός κοπαδιού επιβάλλεται η
θανάτωση και καταστροφή με καύση των κλινικά ύποπτων ή θετικών ζώων ή και, κατά
περίπτωση, ολόκληρου του κοπαδιού, η οποία θα πρέπει να γίνει άμεσα ώστε να αποτραπεί,
κατά το δυνατόν, η εξάπλωση της ασθένειας. Το προς ανάθεση έργο περιγράφεται ως εξής:


Φόρτωση και μεταφορά των ζώων από την εκτροφή στην εγκατάσταση υλοποίησης του
έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 1/2005, σε ημερομηνία και ώρα που θα
καθορίζεται σε συνεργασία με την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία.



Εκφόρτωση των ζώων, παραμονή τους στους χώρους υποδοχής του σφαγείου και
θανάτωσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 1099/2009. Οι παραπάνω
εργασίες πρέπει να εκτελούνται εκτός ωραρίου κανονικής σφαγής.



Συλλογή δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από επίσημο κτηνίατρο, για εργαστηριακή
διερεύνηση. Ο αριθμός των δειγμάτων θα είναι σύμφωνος με τις διατάξεις της ΥΑ 25/3231
(ΦΕΚ 112, Β΄, 2015). Τα υλικά δειγματοληψίας προμηθεύει ο ανάδοχος του έργου.



Αποτέφρωση των πτωμάτων των νεκρών ζώων και χειρισμός των καταλοίπων
αποτέφρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 1069/2009.

……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/906/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 65ο
Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π. Ε.
Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
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οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
(ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/0403-2020, 4/15/13-03-2020 και 8/30/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης
τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικής Λειτουργίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 70503/9387/10-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 70619/1280/10-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία,
εισηγείται την έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ανά Φορέα και ΚΑΕ του
προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την ανάκληση των κάτωθι αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, ανά Φορέα και ΚΑΕ του
προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:
A/A

A/A
Έκθεσης

Α/Α
Βεβαίωσης

Αρ. Αποφ. Οικ.
Επιτροπής

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

168
362
478
479
480
481
482
483
484
622

145
354
470
471
472
473
474
475
476
604

1/51/10-01-2020
2/134/20-01-2020
1/72/10-01-2020
1/71/20-01-2020
1/71/20-01-2020
1/71/20-01-2020
2/151/20-01-2020
1/72/10-01-2020
1/72/10-01-2020
2/136/20-01-2020

11

819

805

5/315/18-02-2020

12
13

1107
1215

1129
1237

9/512/06-04-2020
11/643/30-04-2020

ΦΟΡΕΑΣ-ΚΑΕ

ΑΔΑ

ΠΟΣΟ
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

072-0845.01
071-5399.01
072-0814.01
072-0814.01
072-0814.01
072-0814.01
072-0845.01
072-0814.01
072-0814.01
072-1699.01
0719779.01.005.01
072-0899.01
072-1699.01

Ω7ΣΔ7Λ9-ΦΥ4
Ψ4ΝΦ7Λ9-ΠΑΞ
ΩΥ567Λ9-Υ9Ζ
Ω3267Λ9-ΝΤΔ
66ΒΡ7Λ9-ΘΨΣ
6Κ9Θ7Λ9-8ΥΞ
68Κ87Λ9-ΠΑΔ
6ΠΝΜ7Λ9-ΣΜ1
ΨΣΖΛ7Λ9-ΥΛΡ
6Χ3Ψ7Λ9-ΛΙΔ

50,00€
0,01€
3,72€
5,87€
0,20€
4,96€
70,00€
24,80€
2,48€
21,44€

6ΦΘΨ7Λ9-8ΥΝ

24.800,00€

6ΧΕΒ7Λ9-Ζ0Π
6ΧΥΜ7Λ9-ΒΤΜ

28,00€
37,60€

……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/909/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 68ο
Έγκριση 9ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2019-2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) την υπ’ αριθμ.
24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής καθώς και
την υπ’ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης της Δ/νσης
Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ.
πρωτ. 9891/16-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1344/16-06-2020 στον φάκελο
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη: «… 6-Τις
αριθμ.4/175/10-2-2016, 25/1379/8-9-2016 και 27/1334/1-9-2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για
την παράταση συμβάσεων. 7-Τις αριθμ 32/2564/20-10-2019, 35/2803/2-12-2019, 36/2907/12-12-2019,
37/2965/23-12-2019 και 2/139/20-1-2020 αποφάσεις με τα νέα και τροποποιημένα δρομολόγια μετά τον
διαγωνισμό. 8-Την αριθμ Δ1α/ΓΠ. οικ.29114/10-5-2020 (ΦΕΚ 1780 ΤΒ΄) απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών … και Μεταφορών. 9-Το γεγονός ότι έχει προκύψει ανάγκη για τροποποίηση δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών …», εισηγείται την τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το

σχολικό έτος 2019-2020, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση.
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
μαθητών, για το σχολικό έτος 2019-2020, σύμφωνα με την σχετική (ανωτέρω υπό στ.5),
εισήγηση του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης
της Π.Ε. Θεσπρωτίας,
Εγκρίνει την τροποποίηση των κάτωθι δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, που έχουν
κατακυρωθεί και τροποποιηθεί με τις σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, όπως
αναλυτικά κατωτέρω αναφέρεται, και σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα απόφαση
Πίνακα, ως εξής:
1. Το δρομολόγιο 5.19 της αριθμ. 32/2564/29-10-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
«Αγία Παρασκευή-Αρίλλας-Πέρδικα» μερικές μέρες αλλάζει και γίνεται «Αγία Παρασκευή –
Πέρδικα» με τον ίδιο μεταφορέα ΓΟΓΟΛΟ Ιωάννη (ΤΑΧΙ) και τιμή 25,62 € από 18-5-2020.
2. Το δρομολόγιο 5.39 της αριθμ. 32/2564/29-10-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
«Άνω Καρυώτι - Γυμν. Παραμυθιάς - Εκκλησία Κ. Περιφερειακού – Ξηρόλοφος» μερικές
μέρες αλλάζει και γίνεται «Άνω Καρυώτι - Γυμν. Παραμυθιάς» με τον ίδιο μεταφορέα
ΝΤΑΓΚΑ Θεόφραστο (ΤΑΧΙ) και τιμή 20,72 € από 18-5-2020.
3. Το δρομολόγιο 5.41 της αριθμ. 32/2564/29-10-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
«Ποταμιά – Γλυκή» μερικές μέρες αλλάζει σε «Ποταμιά – Νηπ. Χόικας» με τον ίδιο
μεταφορέα ΝΤΑΓΚΑ Παναγιώτη (ΤΑΧΙ) με τιμή 21,71 € από 1-6-2020.
4. Το δρομολόγιο 5.12 της αριθμ. 32/2564/29-10-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
«Ποταμιά – Γλυκή» μερικές μέρες αλλάζει και γίνεται «Γλυκή – Νηπ. Χόικας» με τον ίδιο
μεταφορέα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ευάγγελο (ΤΑΧΙ) με τιμή 21,71 € από 1-6-2020.
5. Το δρομολόγιο 5.14 της αριθμ. 32/2564/29-10-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
«Καρβουνάρι – Παραμυθιά – Ηγουμενίτσα» μερικές μέρες αλλάζει και γίνεται «Καρβουνάρι
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– Παραμυθιά Ηγουμενίτσα - Νέα Σελεύκεια (ειδικό Γυμνάσιο)» με τον ίδιο μεταφορέα
Σπυριδώνου Χρήστο (ΤΑΧΙ) και τιμή 68,89 € από 1-6-2020.
6. Το δρομολόγιο 3 της αριθμ. 36/2907/12-12-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
«Φιλιάτες – Πλαίσιο - Σμέρτο (μεσημέρι)» μερικές μέρες γίνεται «Φιλιάτες - Σμέρτο
(μεσημέρι)» με τον ίδιο μεταφορέα Λένη Φίλιππα (ΤΑΧΙ) και τιμή 14,46 € από 1-6-2020.
7. Το δρομολόγιο 5.2 της αριθμ. 32/2564/29-10-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
«Αμπέλια Πολυδρόσου – Πλακωτή – Νεράιδα» μερικές μέρες γίνεται «Πλακωτή Νεράιδα»,
με τον ίδιο μεταφορέα Αηδόνη Χρήστο (ΤΑΧΙ) και τιμή 31,15 € από 18-5-2020.
8. Το δρομολόγιο 1.10 της αριθμ. 32/2564/29-10-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
«Ράπι – Αμπελιά – Σεβαστό - Άγιος Γεώργιος – Καρυώτι – Παραμυθιά», μερικές μέρες
αλλάζει και γίνεται «Σεβαστό - Άγιος Γεώργιος – Καρυώτι – Παραμυθιά» με τον ίδιο
μεταφορέα (ΚΤΕΛ) και τιμή 70,14 € (χωρίς συνοδό) από 18-5-2020 μέχρι 29-5-2020.
9. Το δρομολόγιο 1.4 της αριθμ. 32/2564/29-10-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
«Ζερβοχώρι – Καμίνι – Προδρόμι – Χρυσαυγή – Καρυώτι – Ξηρόλοφος – Καρβουνάρι Ξηρόλοφος (ολοήμερο)» μερικές μέρες αλλάζει και γίνεται «Ζερβοχώρι – Καμίνι – Προδρόμι
–Χρυσαυγή – Καρυώτι – Ξηρόλοφος – Καρβουνάρι - Ξηρόλοφος (χωρίς το ολοήμερο)» με
τον ίδιο μεταφορέα (ΚΤΕΛ)και συνολική τιμή 89,15 € (με συνοδό 14,18€) από 1-6-2020.
Οι ως άνω προκαλούμενες δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε
Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2020 (Ε.Φ.191, ΚΑΕ 0821 για την Α/θμια Εκπαίδευση και Ε.Φ.192, ΚΑΕ
0821 για την Β/θμια Εκπαίδευση), σύμφωνα με τις αριθμ. 22/07-01-2020 και 23/07-01-2020
αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε
Θεσπρωτίας.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/910/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 69ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Επανατοποθέτηση τεσσάρων (4) αυτόνομων διατάξεων πρόσβασης ΑΜΕΑ στην
θάλασσα (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6338/01-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1279/10-06-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη ….
6. Την υπ’ αριθ. 64686/2096 από 01-06-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 17.608,00€ με το ΦΠΑ
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001
και τίτλο : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»,
Υποέργο: «Επανατοποθέτηση τεσσάρων (4) αυτόνομων διατάξεων πρόσβασης ΑΜΕΑ στην θάλασσα
(παροχή υπηρεσιών)».
7. Την από 18-05-2020 τεχνική έκθεση (τεχνικές προδιαγραφές) του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και
θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας.
Και Επειδή
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά στις εργασίες επανατοποθέτησης τεσσάρων (4)
αυτόνομων διατάξεων πρόσβασης ΑΜΕΑ στη θάλασσα, σε παραλίες της Ηπείρου. Περιλαμβάνει την
τοποθέτηση, την συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας και των πιθανών επισκευών, κατά την διάρκεια του
καλοκαιριού, καθώς και την αποσύνδεσης και φύλαξη το φθινόπωρο.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Επανατοποθέτηση τεσσάρων (4) αυτόνομων
διατάξεων πρόσβασης ΑΜΕΑ στην θάλασσα (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 17.608,00€ (με Φ.Π.Α.) …».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 17.608,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επανατοποθέτηση τεσσάρων (4) αυτόνομων
διατάξεων πρόσβασης ΑΜΕΑ στην θάλασσα (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 18-05-2020 τεχνικής
έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι
αφορά σε εργασίες, επανατοποθέτησης τεσσάρων (4) αυτόνομων διατάξεων πρόσβασης ΑΜΕΑ στη
θάλασσα, σε παραλίες της Ηπείρου, με τοποθέτηση, συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας και
πιθανών επισκευών, κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς και αποσύνδεση και φύλαξη αυτών το
φθινόπωρο.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/911/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 70ο
Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 70310/159/10-06-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου,
με θέμα: «Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών Διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση
- βελτίωση οδού Ν. Σινώπη - Κανάλι - Εθν. Οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (Β’ ΦΑΣΗ)»
Προϋπολογισμού: 120.000,00 Ευρώ».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) την υπ’ αριθμ.
24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής καθώς και
την υπ’ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-2018).
5. Την αριθμ. 12/685/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση - βελτίωση οδού Ν.
Σινώπη - Κανάλι - Εθν. Οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (Β’ ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού €
120.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1398/11-052020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την αριθμ. 149550/4412/03-10-2019
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε ελέγχθηκε και θεωρήθηκε, από την
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις
του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.010.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Πρέβεζας οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την με α/α 708 και αρ. πρωτ. 25402/851/17.02.2020
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 698 στο βιβλίο Εγκρίσεων
και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας.
6. Την αριθμ. 13/735/22-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
συγκροτήθηκε και ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, για την
κατασκευή του έργου, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της
Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 14-05-2020 (mimed-ecb-a-2-id-aa6077-eba-2020-05-14-10:00:00.000000) κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών
από το ΜΗΜΕΔ.
7. Την αριθμ. πρωτ. 70310/159/10-06-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (αντίγραφο
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1284/10-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.) με θέμα:
«Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών Διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση - βελτίωση
οδού Ν. Σινώπη - Κανάλι - Εθν. Οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (Β’ ΦΑΣΗ)»
Προϋπολογισμού: 120.000,00 Ευρώ».
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/0706-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 70310/159/1006-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών
Διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση - βελτίωση οδού Ν. Σινώπη - Κανάλι - Εθν. Οδός
Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (Β’ ΦΑΣΗ)» Προϋπολογισμού: 120.000,00 Ευρώ», το κείμενο της
οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:
«………..
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Πληροφορίες: Ε. Βασιλειάδου
Τηλ.: 2682362171

ΠΡΕΒΕΖΑ 10-06-2020
Αρ. Πρωτ. 70310/159

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών Διαγωνισμού για το έργο:
«Συντήρηση - βελτίωση οδού Ν. Σινώπη-Κανάλι - Εθν. Οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (Β’ Φάση)»
Προϋπολογισμού : 120.000,00 Ευρώ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και ιδιαίτερα το άρθρο 159
παραγρ. 2, με βάση το οποίο «Ο περιφερειάρχης μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην
αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής όταν δημιουργείται άμεσος κίνδυνος βλάβης των συμφερόντων της
περιφέρειας από την αναβολή λήψης απόφασης. Στην περίπτωση αυτή ο περιφερειάρχης οφείλει να υποβάλει προς
έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 233Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
4. Την με αριθμό 16/62/25-11-2019 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία
εγκρίθηκαν τα Περιφερειακά Προγράμματα της Περιφέρειας Ηπείρου για το 2020, που χρηματοδοτούνται από
έσοδα της Περιφέρειας.
5. Την με αρ. πρωτ. 25402/851/17-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΑΓΤ7Λ9-ΓΥΙ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της
Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας με την οποία αποφασίστηκε η δέσμευση ποσού 120.000,00€ στα
πλαίσια του προγράμματος ΚΑΠ Υπουργείου Εσωτερικών με ΚΑΕ 9771.01.010.01.
6. Την με αριθμό 61241/1750/ 25-05-2020 Διακήρυξη του έργου του θέματος, με την οποία στο άρθρο 18 «Ως
ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18η Ιουνίου 2020, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται
η 25η Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.».
7. Το με αριθμό 14178ΕΞ2020/03-06-2020 έγγραφο ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο το υποσύστημα ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ,
ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια έργα θα τεθεί εκτός λειτουργίας για τεχνικούς λόγους και για το λόγο αυτό οι Αναθέτουσες
Αρχές θα πρέπει να μεταθέσουν τις καθορισμένες ημερομηνίες για το διάστημα μεταξύ 12.06.2020 έως και
22.06.2020.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Μεταθέτουμε τις ανωτέρω καταληκτικές ημερομηνίες του άρθρου 18 της Διακήρυξης του έργου
«Συντήρηση - βελτίωση οδού Ν. Σινώπη-Κανάλι - Εθν. Οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας

(Β’ Φάση)»

ως εξής :
«Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25η Ιουνίου
2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών ορίζεται η 02 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00»
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2. Η παρούσα Απόφαση υποβάλλεται προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

……….».


Επισημαίνεται ότι ο ως άνω διαγωνισμός, για την κατασκευή του έργου της της Π.Ε. Πρέβεζας
«Συντήρηση - βελτίωση οδού Ν. Σινώπη - Κανάλι - Εθν. Οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (Β’
ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ, θα διενεργηθεί από την Επιτροπή
Διαγωνισμού, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την αριθμ. 13/735/22-05-2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/912/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 71ο
Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 70564/160/10-06-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου,
με θέμα: «Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας Διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση
– Σήμανση 5ης Επαρχιακής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας» Προϋπολογισμού: 143.400,00 Ευρώ».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) την υπ’ αριθμ.
24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής καθώς και
την υπ’ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-2018).
5. Την με α/α 706 και αρ. πρωτ. 25400/849/17.02.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
ποσού 143.400,00 € σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020, ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.008.01, για το έργο
«Συντήρηση – Σήμανση 5ης Επαρχιακής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας», στα πλαίσια του
Προγράμματος Έργων που Χρηματοδοτείται από Κεντρικού Αυτοτελείς Πόρους του Υπ.
Εσωτερικών για κάλυψη Επενδυτικών Δαπανών και Δαπανών Βελτίωσης, Συντήρησης και
Αποκατάστασης του Οδικού Δικτύου, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 696 στο βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε.
Πρέβεζας.
6. Την αριθμ. 7/434/13-03-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α.
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – Σήμανση 5ης
Επαρχιακής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας» προϋπολογισμού 143.400,00 με ΦΠΑ, με τους όρους
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 942/12-03-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα
με την αριθμ. 137901/4124/11-09-2019 εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως αυτή
συντάχθηκε ελέγχθηκε και θεωρήθηκε, από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας,
σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.008.01 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020. Επίσης, εγκρίθηκε η δημοπράτηση
του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας
και Β. Συγκροτήθηκε και ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού,
για την κατασκευή του έργου, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της
Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 11-10-2019 κλήρωση τακτικών και
αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ (ταυτότητα κλήρωσης: mimed-ecb-a-2-id-aa4487-eba-2019-10-11).
7. Την αριθμ. πρωτ. 70564/160/10-06-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (αντίγραφο
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1285/10-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.) με θέμα:
«Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας Διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση – Σήμανση
5ης Επαρχιακής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας» Προϋπολογισμού: 143.400,00 Ευρώ».
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/0706-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 70564/160/10-215-
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06-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας
Διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση – Σήμανση 5ης Επαρχιακής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας»
Προϋπολογισμού: 143.400,00 Ευρώ», το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί,
ως εξής:
«………..
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Πληροφορίες: Ν. Κατσάνος
Τηλ.:2682362176

ΠΡΕΒΕΖΑ 10-06-2020
Αρ. Πρωτ. 70564/160

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας Διαγωνισμού για το έργο:
«Συντήρηση – Σήμανση 5ης Επαρχιακής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας»
Προϋπολογισμού : 143.400,00 Ευρώ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και ιδιαίτερα το άρθρο 159
παραγρ. 2, με βάση το οποίο «Ο περιφερειάρχης μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην
αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής όταν δημιουργείται άμεσος κίνδυνος βλάβης των συμφερόντων της
περιφέρειας από την αναβολή λήψης απόφασης. Στην περίπτωση αυτή ο περιφερειάρχης οφείλει να υποβάλει προς
έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής»
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 233Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
4. Την με αριθμό 16/62/25-11-2019 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία
εγκρίθηκαν τα Περιφερειακά Προγράμματα της Περιφέρειας Ηπείρου για το 2020, που χρηματοδοτούνται από
έσοδα της Περιφέρειας.
5. Την με αριθμό πρωτ. 25400/849/17-02-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης ΔιοικητικούΟικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας (ΑΔΑ Ψ74Ζ7Λ9-498) από πιστώσεις σε βάρος των ΚΑΠ της Περιφέρειας Ηπείρου
με ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.008.01, με υπάρχουσα πίστωση 143.400,00€
6. Την με αριθμό 54147/1441/12-05-2020 Διακήρυξη του έργου του θέματος, με την οποία στο άρθρο 18 «Ως
ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16η Ιουνίου 2020, και ώρα 10:00».
7. Το με αριθμό 14178ΕΞ2020/03-06-2020 έγγραφο ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο το υποσύστημα ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ,
ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια έργα θα τεθεί εκτός λειτουργίας για τεχνικούς λόγους και για το λόγο αυτό οι Αναθέτουσες
Αρχές θα πρέπει να μεταθέσουν τις καθορισμένες ημερομηνίες για το διάστημα μεταξύ 12.06.2020 έως και
22.06.2020
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Μεταθέτουμε την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία του άρθρου 18 της Διακήρυξης του έργου
«Συντήρηση – Σήμανση 5ης Επαρχιακής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας»
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ως εξής :
«Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26 Ιουνίου 2020, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00»
2. Η παρούσα Απόφαση υποβάλλεται προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Ηπείρου.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

……….».


Επισημαίνεται ότι ο ως άνω διαγωνισμός, για την κατασκευή του έργου της της Π.Ε. Πρέβεζας
«Συντήρηση – Σήμανση 5ης Επαρχιακής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας» προϋπολογισμού 143.400,00
με ΦΠΑ, θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την
αριθμ. 7/434/13-03-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/913/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 72ο
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Πρέβεζας οικ. έτους 2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/0403-2020, 4/15/13-03-2020 και 8/30/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης
τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της Δ/νσης
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το
αριθμ. πρωτ. 2866/15-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1337/15-06-2020 στον φάκελο
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τα με αρ. πρωτ. 1801/01-062020 και 2050/12-06-2020 έγγραφα της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Πρέβεζας,
περί επιστροφής ποσών από καταβληθέντα παράβολα των οποίων δεν έγινε χρήση, καθώς και τις
εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020, εισηγείται την
έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και τη διάθεση της αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και
Κ.Α.Ε., όπως αυτές εμφανίζονται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούμενων, ανά ΕΦ και ΚΑΕ πιστώσεων, σε βάρος
των αντίστοιχων εγκεκριμένων στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους
2020, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:
Α/Α

ΕΦ 072
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
Σ
ΓΚΑΦΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΑΡΑΒΟΛΟ
ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ
ΟΠΟΙΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΧΡΗΣΗ.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΑΡΑΒΟΛΟ
ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ
2
3199.01
75,00
ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΠΟΙΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΧΡΗΣΗ
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
1

3199.01

165,00

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/914/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 73ο
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας, για την
καταβολή τόκων σε εκτέλεση της αρ. 299/2019 διαταγής πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου
Ιωαννίνων.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/0403-2020, 4/15/13-03-2020 και 8/30/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 2ης και 3ης
τροποποίησής του.
5. Την αριθμ. 2/148/20-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η μή
άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ, κατά της υπ’ αριθμ. 299/2019 απόφασης
του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, η οποία έκανε δεκτή την έφεση των εκκαλούντων Παναγιώτας
Παππά, Γρηγορίου Παπαθανασίου και Λάμπρου Παπαθανασίου, εξαφάνισε την υπ΄αριθ. 305/2015
οριστική απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, και έκανε δεκτή εν μέρει την
αγωγή, αναγνωρίζοντας την υποχρέωση της Περιφέρειας να καταβάλει στους εκκαλούντες το ποσό
των 72.500,00 € (22.500,00 + 25.000,00 +25.000,00) νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής,
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 227/17-01-2020 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε.
Πρέβεζας και της Νομικής Συμβούλου, κας Μαρίας Σταμουλάκη - Καπλάνη, επειδή εν προκειμένω
δεν συντρέχουν οι νόμιμοι λόγοι ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως δεδομένου ότι το ποσό
της διαφοράς που άγεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι κατώτερο από σαράντα
χιλιάδες ευρώ.
6. Την αριθμ. 9/517/06-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η
πραγματοποίηση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ.
299/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
7. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της Δ/νσης
Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το
αριθμ. πρωτ. 2584/12-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1349/17-06-2020 στον φάκελο
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. Έχοντας υπόψη: …
8. Την αριθμ. 299/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, με την οποία διατάσσεται η Π.Ε
Πρέβεζας να καταβάλει α) στην Παναγιώτα Παππά, το ποσό των 22.500,00 € β)στον Γρηγόριο
Παπαθανασίου το ποσό των 25.000,00 € και γ)στον Λάμπρο Παπαθανασίου το ποσό των 25.000,00 €
εντόκως από την επίδοση της αγωγής (18-04-2013) έως την εξόφληση, ως αποζημίωση από τον θάνατο του
Σπυρίδωνος-Μάριου Παπαθανασίου (συζύγου και πατρός) ο οποίος επήλθε από τροχαίο ατύχημα στην
επαρχιακή οδό Πρέβεζας-Αγίου Θωμά.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 54, παρ. 3 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016), σύμφωνα με το οποίο η απόφαση
για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων ανήκει στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
10. Την αριθμ.2/148/20-1-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία
εγκρίνεται η μή άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της υπ΄αριθμ. 299/2019 απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
11. Την αριθμ. 9/517/06-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, περί έγκρισης
πραγματοποίησης της δαπάνης, συνολικού ποσού 72.500,00 € και διάθεσης της απαιτούμενης πίστωσης, σε
βάρος του Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0892, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020.
12. Τα αρ. 323/2020, 324/2020 και 325/2020 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής της Π.Ε. Πρέβεζας, με τα οποία
καταβλήθηκαν στις 20-05-2020 στην Παναγιώτα Παππά, το ποσό των 22.500,00 €, στον Γρηγόριο
Παπαθανασίου το ποσό των 25.000,00 € και στον Λάμπρο Παπαθανασίου το ποσό των 25.000,00 €
αντίστοιχα, σε εκτέλεση της αριθμ. 299/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
13. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204 Α) που ορίζει ότι «ο νόμιμος και ο της υπερημερίας
τόκος του νομικού προσώπου οφειλής ορίζεται σε 6% ετησίως» και της υπ΄αριθ. 2/36592/0026/29-05-2015
εγκυκλίου του Γ.Λ.Κ.
14. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4607/2019 (ΦΕΚ 65 Α) που ορίζει το ύψος του νόμιμου και του
υπερημερίας επιτοκίου κάθε οφειλής του Δημοσίου με το ισχύον επιτόκιο των πράξεων Κύριας
Αναχρηματοδότησης (MRO) της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας, πλέον των τριών (3,00) εκατοστιαίων
μονάδων ετησίως, με ισχύ από την 01-05-2019.
15. Το αρ. πρωτ. 65461/2583/01-06-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Πρέβεζας, περί υπολογισμού
του οφειλόμενου ποσού των τόκων.
16. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση πραγματοποίησης των κατωτέρω δαπανών και τη διάθεση των αντίστοιχων
πιστώσεων, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020. (ΠΙΝΑΚΑΣ) …».
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω αναφερόμενων δαπανών, και τη διάθεση των
απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 0892.01,
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας οικ. έτους 2020, για την
καταβολή τόκων σε εκτέλεση της αρ. 299/2019 διαταγής πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων,
όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:
Α/Α

Ε.Φ. 072
/ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ

1

0892.01

8.859,99

2

0892.01

9.845,02

3

0892.01

9.845,02

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΚΩΝ ΣΕ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 299/2019
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΛΟΓΩ
ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (18-04-2013), ΜΕΧΡΙ
ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ
ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ (20-05-2020).
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΚΩΝ ΣΕ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 299/2019
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΛΟΓΩ
ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ
ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (18-04-2013), ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ
ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ (20-05-2020).
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΚΩΝ ΣΕ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 299/2019
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΛΟΓΩ
ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (18-04-2013), ΜΕΧΡΙ
ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ
ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ (20-05-2020).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΠΠΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/917/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 76ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Βράχου (προμήθεια υλικών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
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Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6629/12-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1320/15-06-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη
1. Μετά τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Πρέβεζας και
που έθεσαν τμήματα αυτού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα με σοβαρές
ζημίες στο οδικό δίκτυο της περιοχής δυσχεραίνοντας τη κυκλοφορία ( έντονα ζυμώματα, καθιζήσεις με μεγάλη
υψομετρική διαφορά) με άμεσο τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος. Ενόψει δε της θερινής περιόδου που η
κυκλοφορία θα αυξηθεί κατακόρυφα, ο κίνδυνος αυτός πολλαπλασιάζεται.
2. Την με αριθμ. : 69165/2221/09-06-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 -2020 » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α
2018ΕΠ53000001 με υποέργο : « Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Βράχου (προμήθεια υλικών) »
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Αποκατάσταση βατότητας
περιοχής Βράχου (προμήθεια υλικών)» του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 -2020 » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001,
προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)...…».

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, λόγω
εκτάκτων συνθηκών, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται
κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018
– 2020» για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής
Βράχου (προμήθεια υλικών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια υλικών για την
αποκατάσταση της βατότητας στην περιοχή Βράχου, μετά τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις που
εκδηλώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Πρέβεζας και που έθεσαν τμήματα αυτού σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης, όπου σημειώθηκαν πλυμμηρικά φαινόμενα με σοβαρές ζημίες στο οδικό δίκτυο της
περιοχής δυσχεραίνοντας τη κυκλοφορία (έντονα ζυμώματα, καθιζήσεις με μεγάλη υψομετρική διαφορά)
με άμεσο τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος, ενόψει και της θερινής περιόδου που η κυκλοφορία θα
αυξηθεί κατακόρυφα.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/918/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ο
Έγκριση του από 17-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση
αποκατάσταση βατότητας της Ε.Ο Ιωαννίνων – Κοζάνης και προστασία πρανών από
τον ποταμό Σαραντάπορο», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
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το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 10/537/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Άμεση
αποκατάσταση βατότητας της Ε.Ο Ιωαννίνων – Κοζάνης και προστασία πρανών από τον
ποταμό Σαραντάπορο», προϋπολογισμού 65.720,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη
του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ.
46075/4266/13.04.2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», για την εκτέλεση του ως άνω υποέργου,
δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με
απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους
που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 973/23-01-2020 εισήγηση της υπηρεσίας.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 7176/17-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1367/18-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία
υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την
ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα Ευθυμίου Κώστα, με προσφορά 45.050,00
€ (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση δεκαπέντε τοις εκατό
(15%).
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 17-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 09-06-2020 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 48484/4575/01-062020 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 10/537/15-042020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας της Ε.Ο Ιωαννίνων – Κοζάνης και προστασία
πρανών από τον ποταμό Σαραντάπορο», προϋπολογισμού 65.720,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
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«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου 2018-2020»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην
αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια
της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων: α) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ, β) ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ και γ) ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και
διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των
δικαιολογητικών συμμετοχής, και της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών, προχώρησε στον
έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους
στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας, βάσει της αρχικής και βελτιωμένης
προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.
Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού
φορέα «ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την
ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον
έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με
τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα
εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ», με
προσφορά 45.050,00 € (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση
δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης


Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας της Ε.Ο Ιωαννίνων –
Κοζάνης και προστασία πρανών από τον ποταμό Σαραντάπορο», προϋπολογισμού 65.720,00
€ με Φ.Π.Α., σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου 2018-2020», στον οικονομικό φορέα «ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ», με προσφορά 45.050,00
€ (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση δεκαπέντε τοις εκατό (15%)
και
Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο
ποσό των 45.050,00 € (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και την προκαλούμενη δαπάνη, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου 2018-2020».
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν. 4412/2016, με αντικείμενο την
ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Άμεση αποκατάσταση βατότητας της Ε.Ο. Ιωαννίνων –
Κοζάνης και προστασία πρανών από τον ποταμό Σαραντάπορο», προϋπολογισμού 65.720,00
€ (με ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.
Στα Ιωάννινα, στις 9 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. (μισή ώρα πριν την
ώρα αποσφράγισης οι υπογράφοντες:
1. Λαμπρινή Βάββα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., πρόεδρος
2. Μαρία Τσέτσου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος
3. Αργύρης Νάκος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας και έχοντας υπ’ όψη:
α) την αριθ. 10/537/15-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΖΡΚ7Λ9-ΦΓΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης και προστασία
πρανών από τον ποταμό Σαραντάπορο», προϋπολογισμού 65.720,00 € (με ΦΠΑ), σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με την αριθμ. πρωτ.
46075/4266/13-04-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και
β) την με

αρ. πρωτ. 48484/4575/01-06-2020 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με την

διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, της Δ.Τ.Ε.Π.Η., με την οποία προσκλήθηκαν τρεις (3)
οικονομικοί φορείς.
συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε στη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης,
σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την επέλευση της ώρας 10:00, η πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της
παραλαβής, κατόπιν σχετικής προειδοποίησης ολίγων λεπτών της ώρας και μέχρι την λήξη της παραλαβής
δεν κατατέθηκε στην επιτροπή κανένας φάκελος προσφοράς. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος επικοινώνησε με
την υπηρεσία του πρωτοκόλλου, για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί προσφορές κατά την αρ. πρωτ.
48484/4575/01-06-2020 πρόσκληση και έλαβε καταφατική απάντηση, οπότε η Επιτροπή παρέλαβε τρεις
(3) φακέλους προσφορών, οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε από την Επιτροπή είχαν κατατεθεί στο
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πρωτόκολλο εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την αναγραφόμενη σε κάθε φάκελο ημέρα άφιξης, για να τηρηθεί
η υπόλοιπη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
Οι προσφορές που παραλήφθηκαν καταχωρίστηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1, και όλοι οι φάκελοι
αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Α/Α
Αρ. πρωτ.
1

Επωνυμία προσφέροντα

2

69565/6651/09-06-2020
69657/6652/09-06-2020

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

2

69658/6653/09-06-2020

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 48484/4575/01-06-2020 πρόσκληση κάθε φάκελος προσφοράς
(προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, φάκελο δικαιολογητικών και
φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφηκαν τα
δικαιολογητικά σε κάθε σελίδα από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε
τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε
συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής των ενιαίων ποσοστών
έκπτωσης. Ακολούθως, όλες οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας,
αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α

Αρ. πρωτ.

1
2
3

69657/6652/09-06-2020
69565/6651/09-06-2020
69658/6653/09-06-2020

Επωνυμία προσφέροντα
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Έκπτωση
(%)
12
11
10

Ακολούθως, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 48484/4575/01-06-2020 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, η Επιτροπή κάλεσε τους
προσφέροντες για υποβολή τυχόν βελτιωμένων προσφορών. Τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου
διαπραγμάτευσης παρουσιάζονται στον πίνακα 3 που ακολουθεί:
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ – β’ γύρος
διαπραγμάτευσης
Α/Α

Αρ. πρωτ.

1
2
3

69657/6652/09-06-2020
61890/6062/26-05-2020
61892/6064/26-05-2020

Επωνυμία προσφέροντα
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Έκπτωση
(%)
15
11
10

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά
μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά περιγράφονται στην με αρ. πρωτ.
48484/4575/01-06-2020 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Σύμφωνα με την
ανωτέρω πρόσκληση ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής πρέπει να περιέχει το ΤΕΥΔ ως
προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/16.
Aπό τον γενόμενο έλεγχο στα ΤΕΥΔ των προσφερόντων η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο οικονομικός φορέας
"ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ" δεν είναι εγγεγραμμένος στο ΜΕΕΠ και ως εκ τούτου δεν πληροί τις
απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμού και έτσι η Επιτροπή αποφασίζει να αποκλείσει
-229-

ΑΔΑ: 6ΓΣΤ7Λ9-Ρ0Θ

τον οικονομικό φορέα "ΛΑΜΠΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ". Κατά τον έλεγχο των υπολοίπων δικαιολογητικών δεν
εντοπίστηκαν ελλείψεις και ως εκ τούτου κατάρτισε τον κατωτέρω Πίνακα 3 με τις παραδεκτές προσφορές
κατά σειρά μειοδοσίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α

Αρ. πρωτ.

1
2

69657/6652/09-06-2020
61890/6062/26-05-2020

Επωνυμία προσφέροντα
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ

Έκπτωση
(%)
15
11

Ακολούθως η υπηρεσία κάλεσε με το αρ. πρωτ. 72061/6886/12-06-2020 έγγραφό της, τον προσωρινό
μειοδότη Ευθύμιο Κώστα να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς και πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε έντυπη μορφή, σε σφραγισμένο φάκελο, στην
Αναθέτουσα αρχή.
Στις 17 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθαμε σε συνέχιση της
συνεδρίασης προκειμένου να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΗ
74769/7128/17-06-2020) από τον προσωρινό μειοδότη Ευθύμιο Κώστα.
Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν διαπίστωσε ότι:
 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα
 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα τα δηλωθέντα στοιχεία στο ΤΕΥΔ,
καθώς και με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της αρ. πρωτ. 48484/4575/01-06-2020
Πρόσκλησης
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του
έργου, «Άμεση αποκατάσταση βατότητας της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης και προστασία
πρανών από τον ποταμό Σαραντάπορο», προϋπολογισμού 65.720,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ),
στον οικονομικό φορέα Ευθυμίου Κώστα, με προσφορά σαράντα πέντε χιλιάδες πενήντα ευρώ
45.050,00 € (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση δεκαπέντε τοις εκατό
(15%).
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.
Ιωάννινα, 17 Ιουνίου 2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο πρόεδρος

Τα μέλη
Μαρία Τσέτσου

Λαμπρινή Βάββα
Αργύρης Νάκος

-230-

ΑΔΑ: 6ΓΣΤ7Λ9-Ρ0Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/919/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού από Ξηρόλοφο προς Σκάνδαλο
Θεσπρωτίας μετά από υπερχείλιση παρακείμενου ρέματος», αναδόχου ΑΡΙΑΔΝΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε., μέχρι την 31-08-2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7073/17-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1375/18-06-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. 5. ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και του κ. Γεώργιου
Σδράλαγκα Ε.Δ.Ε., νόμιμου εκπροσώπου του αναδόχου Οικονομικού Φορέα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ε.Ε.», υπεγράφη στις 12-12-2019 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 54.272,70€ με Φ.Π.Α.
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με τη Σύμβαση η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε έξι (6)
μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλ. μέχρι την 12-06-2020. 7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ
ΠΙΝΑΚΕΣ Δεν έχει συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.).
8. ΕΙΔΙΚΑ
Ο ανάδοχος στην αίτησή του εκθέτει τους λόγους για τους οποίους ζητάει παράταση της προθεσμίας περαίωσης
του έργου και συγκεκριμένα λόγω Covid-19, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος και το
κλείσιμο του φακέλου του έργου.
Η υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας το βάσιμο των κατωτέρω λόγων: Οι ειδικές συνθήκες λόγω Covid-19 δεν
επέτρεψαν την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών του έργου και δεδομένου ότι για την ολοκλήρωση του έργου
υπολείπεται η ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών (έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, κ.λ.π.)
και το κλείσιμο του φακέλου του έργου και λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου εισηγούμεθα την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του
έργου μέχρι 31-08-2020 μετά της νομίμου αναθεωρήσεως ….».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού από Ξηρόλοφο προς Σκάνδαλο Θεσπρωτίας μετά από
υπερχείλιση παρακείμενου ρέματος», αναδόχου ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε., μέχρι την 31-082020, με δικαίωμα αναθεώρησης.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/920/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3ο
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 12,71%) του έργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου Λουτρότοπου ΠΕ Άρτας», αναδόχου «Ι.
ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
-233-

ΑΔΑ: 6ΓΣΤ7Λ9-Ρ0Θ

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7208/18-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1380/18-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. Έχοντας υπόψη :
α. Την με αρίθμ. πρωτ.: οικ. : 23359/183/13-02-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου υπέρ της έγκρισης
εκτέλεσης του έργου του θέματος από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, κατόπιν
εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που έως τότε επέβλεπε το
έργο και της με αρίθμ. 11/421/18-12-2019 (Θέμα 10ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
β. Την με αρίθμ. 1/27/19-02-2020 (Θέμα 27ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου, υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης της μελέτης του έργου.
γ. Η με αριθ. 1/63/19-02-2020 (Θέμα 64ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου, υπέρ της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. ( με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 12,71
%).
δ. Την με αρίθμ. 73497/7019/15-06-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. τροποποίησης της μελέτης του έργου του
θέματος.
Σας υποβάλλουμε συνημμένα σε μια (1) σειρά εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 1 ου Α.Π.Ε. ( με
τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 12,71 %) γνωρίζοντάς σας επιπλέον τα εξής:
1. Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής προτεινόμενης δαπάνης 194.366,77 € με υπέρβαση του εγκεκριμένου
συμβατικού αντικειμένου κατά 21.914,50 € με Φ.Π.Α. (ποσοστό της υπέρβασης κατά 12,71 %), ενώ οι
εργασίες στο σύνολό τους καλύπτονται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με ΚΑ2014ΕΠ53000003,
σύμφωνα με την αρίθμ. πρωτ. : 88957/2877/03-07-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
2. Οι λόγοι σύνταξης του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση.
3. Ο 1ος Α.Π.Ε. υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.
Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για την έγκριση του 1 ου Α.Π.Ε. ( με τροποποίηση της σύμβασης σε
ποσοστό 12,71 %) του έργου του θέματος . ….».

Στην συνημμένη στην ανωτέρω εισήγηση, αιτιολογική-εισηγητική έκθεση, η υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:
«… Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 280.000,00 €
2. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α 2014ΕΠ53000003
3. ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 38,41 %
4. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 172.452,27 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
5. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 23/08/2019
6. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
7. ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 23/01/2020
8. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 23/05/2020
9.ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ: Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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Με την παρούσα μελέτη αφορά εργασίες βελτίωσης του υφιστάμενου κόμβου Λουτρότοπου. Προβλέπεται η
κατασκευή ισόπεδου κόμβου με δυο λωρίδες κυκλοφορίας. Θα γίνουν χωματουργικές εργασίες καθώς και
τεχνικά έργα, θα γίνουν εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης και Η/Μ Εγκαταστάσεις .
Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Στο έργο δεν έχει εκτελεστεί καμία εργασία λόγω αλλαγής μελέτης.
Δ. Ο 1ος ΑΠΕ :
α) Να αντιμετωπιστούν οι αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών, που προέκυψαν λόγω του ότι με την
κατασκευή ισόπεδου κόμβου τύπου Τ, κατά την εφαρμογή της μελέτης οι ακτίνες κατασκευής των νησίδων και
οι ακτίνες στροφής οχημάτων είναι μικρές και εκτός προδιαγραφών. Με την αύξηση των ακτινών στροφής των
οχημάτων, ώστε να συμφωνούν με τις προδιαγραφές, ο ελεύθερος χώρος δεν είναι επαρκής και απαιτείται
απαλλοτρίωση οικοπέδων αλλά και κτισμάτων. Για τη σωστή και ασφαλή διαχείριση της κυκλοφορίας στην
περιοχή του κόμβου, προτάθηκε η κατασκευή κυκλικού κόμβου μικρής ακτίνας, με στόχο και την καλύτερη
διαχείριση της ταχύτητας των οχημάτων στα σημεία εισόδου και εξόδου του ισόπεδου κόμβου, αλλά και με στόχο
τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης στην περιοχή.
β) Να ενσωματωθούν οι νέες τιμές οι οποίες δημιουργήθηκαν που είναι :
Ε. 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Οι Νέες Τιμές του 1ου ΑΠΕ είναι οι εξής:
ΝΤ1: Πρόσθετη τιμή Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα
C20/25 (ΟΔΟ Β-29.4.1)
ΝΤ2: Πρόσθετη τιμή μιροκατασκευές (ρείθρων σχισμής κλπ) από σκυρόδεμα C30/37 (ΟΔΟ Β-29.5.6)
ΝΤ3: Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (ΥΔΡ 4.13)
ΝΤ4: Κατασκευή Ερεισμάτων (ΟΔΟ Β-30.2)
ΝΤ5: Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους (ΟΙΚ Ε-9.3),
ΝΤ6: Δικτυώματα στήριξης μεγάλων πλευρικών πινακίδων (ΟΙΚ Ε-14),
ΝΤ7: Πρόσθετη τιμή Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διοδίων
φωτοεκπομπής (LED) Ισχύος 150 − 200 W, με βραχίονα (ΗΛΜ 60.10.40.10),
ΝΤ8: Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου
των γενικών εκσκαφών (ΟΔΟ Α-2.1)
ΝΤ9: Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια (ΟΔΟ Β-4.1)
ΝΤ10: Γεωύφασμα στραγγιστηρίων (ΟΔΟ Β-64.1)
ΝΤ11: Γεωύφασμα διαχωρισμού (ΟΔΟ Β-64.2)
ΝΤ12: Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή (ΥΔΡ-5.10),
ΝΤ13: Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών (ΥΔΡ-9.01),
ΝΤ14: Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος με
εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2 Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες
δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 200 mm (ΥΔΡ-12.29.01.04),
ΝΤ15: Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες σε κουλούρες από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου
τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220° ή 360 Σωληνώσεις DN/OD 200 mm (ΥΔΡ12.33),
ΝΤ16: Φρεάτιο υδροσυλλογής πλευρικού στομίου-σχάρας, τύπου Φ1Δ .
Στον παρόντα 1Ο ΑΠΕ τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.
Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και
συγκεκριμένα στα εξής στοιχεία α) δημόσια δαπάνη της πράξης β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες
δαπανών (άμεσες/έμμεσες), γ) παραδοτέα και δ) δείκτες και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και
λειτουργικότητα του έργου.
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής προτεινόμενης δαπάνης 194.366,77 € με υπέρβαση του εγκεκριμένου
συμβατικού αντικειμένου κατά 21.914,50 € με Φ.Π.Α. (ποσοστό της υπέρβασης κατά 12,71 %). .…».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου Λουτρότοπου
ΠΕ Άρτας», από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την
αριθμ. πρωτ.: 23359/183/13-02-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν εισήγησης
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που έως τότε επέβλεπε
το έργο, και βάσει της σχετικής θετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 11/421/18-12-2019 (Θέμα 10ο) Πράξη του.
Β. Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (υπερβατικός) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου
Λουτρότοπου ΠΕ Άρτας», αναδόχου Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ε.Ε.», συνολικής δαπάνης 194.366,77 € με Φ.Π.Α., ήτοι με υπέρβαση του εγκεκριμένου
συμβατικού αντικειμένου κατά 21.914,50 € με Φ.Π.Α. και με τροποποίηση της αρχικής σύμβασης
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κατά 12,71 %, που οφείλεται στην τροποποίηση της μελέτης του, υπέρ της έγκρισης των οποίων
(τροποποίηση μελέτης και 1ο Α.Π.Ε.) γνωμοδότησε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου, με τις αριθμ. 1/27/19-02-2020 (Θέμα 27ο) και 1/63/19-02-2020 (Θέμα 64ο)
Πράξεις του αντίστοιχα,
και εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού 21.914,50 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2014ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση - αποχιονισμός - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού
και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000011)», για την
κάλυψη της δαπάνης του ως άνω Α.Π.Ε.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/921/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος και υλικών επισκευής ηλεκτροκινητήρων
αντλιοστασίων του ΓΟΕΒ λεκάνης Ιωαννίνων».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).

5. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 4053/18-06-2020 έγγραφο, συνημμένο
με αρ. πρωτ. 1373/18-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «….. Σας διαβιβάζουμε α) την υπ΄ αριθμ. 46764/1538/15-04-2020 Απόφαση
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμού αποφαινόμενων οργάνων, β) τη
σχετική μελέτη (Τεχνική Έκθεση-Προδιαγραφές, Προϋπολογισμός), όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών
Έργων Π.Η. και γ) την από 16-06-2020 σχετική Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου
και του ΓΟΕΒ Λεκάνης Ιωαννίνων, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 6/57/04-06-2020
απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και
εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος και υλικών επισκευής
ηλεκτροκινητήρων αντλιοστασίων του ΓΟΕΒ λεκάνης Ιωαννίνων», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α.
2014ΕΠ53000008 και τίτλο «Συντήρηση αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)»…».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και τη διάθεση της
απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α.
2014ΕΠ53000008 και τίτλο «Συντήρηση αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)» για την εκτέλεση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος και υλικών επισκευής ηλεκτροκινητήρων
αντλιοστασίων του ΓΟΕΒ λεκάνης Ιωαννίνων», σύμφωνα με τη σχετική μελέτη (Τεχνική έκθεσηΠροδιαγραφές, Προϋπολογισμός) όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου και βάσει της από 16-06-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και
του ΓΟΕΒ Λεκάνης Ιωαννίνων, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 6/57/04-06-2020 απόφαση
της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/922/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5ο
Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής
του για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων
πολυαιθυλενίου PE / DN 500 - ND=12,5 Atm για την αντικατάσταση αγωγού άρδευσης
αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης Πρέβεζας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., και
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
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4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου,
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3936/18-06-2020
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1374/18-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.),
στην οποία η Υπηρεσία, αναφέρει και εισηγείται εξής: «…Σας παρακαλούμε για την έγκριση
διενέργειας συνοπτικού (πρόχειρου) μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια
σωλήνων πολυαιθυλενίου PE / DN 500 - ND=12,5 Atm για την αντικατάσταση αγωγού άρδευσης
αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης Πρέβεζας», προϋπολογισμού 74.400,00 €, με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (ΚΑ 2014ΕΠ53000008), με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών
αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)». Για το
παραπάνω υποέργο έχει εγκριθεί η διάθεση πίστωσης και ο ορισμός των αποφαινόμενων οργάνων, με την με
αριθμ. 35107/1104/06-03-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. ► Επιπλέον σας αποστέλλουμε την
από 11/06/2020 σχετική Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Λάμαρης,
η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 6/56/04-06-2020 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος
Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και σχέδιο της διακήρυξης του
διαγωνισμού, με συνημμένη τη μελέτη (Τεχνική Έκθεση - Προδιαγραφές, Προϋπολογισμός), όπως συντάχθηκε
από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων και σας παρακαλούμε για την τελική κατάρτιση των όρων της και τη σύνταξή
της …». Στην εισήγηση επισυνάπτεται και το σχέδιο διακήρυξης του διαγωνισμού.

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7225/18-06-2020 έγγραφο συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1378/18-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία
εισηγείται τη συγκρότηση της προβλεπόμενης, από το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016,
επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού του θέματος,
από τους αναφερόμενους υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της
Περιφέρειας Ηπείρου, συνοπτικού διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού € 74.400,00 με
ΦΠΑ, για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE / DN 500 ND=12,5 Atm για την αντικατάσταση αγωγού άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης
Πρέβεζας», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000008 και τίτλο «Συντήρηση
– αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου
2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)», και βάσει της από 11-06-2020 Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Λάμαρης, η υπογραφή της οποίας
εγκρίθηκε με την αριθμ. 6/56/04-06-2020 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού
Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου,
και καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με τους όρους και
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τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης
Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτεται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ.
3936/18-06-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας, βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή,
προϋπολογισμός κλπ) που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 74.400,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της αντίστοιχης
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ
2014ΕΠ53000008 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και
αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)», για την
εκτέλεση του ανωτέρω υποέργου.
Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριμελή Επιτροπή
Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού, και
ορίζει τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, ως
εξής:
Τακτικά μέλη
1.

Καραγιαννίδης Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., Πρόεδρος

2.

Κερομύτη Αγνή, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., τακτικό μέλος

3.

Αντωνίου Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., τακτικό μέλος

Αναπληρωματικά μέλη
1.

Τσιούμπος Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., Αναπληρωτής
Προέδρου

2.

Νάκος Αργύρης, Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., Αναπληρωματικό
Μέλος

3.

Μπλιθικιώτη Μαρινέλα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η, Αναπληρωματικό
Μέλος

Η ως άνω Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 έχει
ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογεί τις προσφορές των προσφερόντων ή
υποψηφίων, β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή
τους στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, δ)
εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη
των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη
ματαίωση της διαδικασίας και ε) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη
διαδικασία ανάθεσης.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/923/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Συντήρηση συμπλήρωση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Λογγάδων-ΔροσοχωρίουΚράψης-Γότιστα-Μπαλντούμα έτους 2020».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, 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
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6704/09-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1274/10-06-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη
1. Το γεγονός ότι είναι άμεση και η επιτακτική ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία της Επαρχιακής Οδού
Λογγάδων-Δροσοχωρίου-Κράψης- Γότιστας- Μπαλντούμας η οποία έχει κλείσει από τα κλαδιά των δένδρων
και των θάμνων , για να έχουμε πλήρη αποκατάσταση της ορατότητας των κινουμένων αυτοκινήτων επί της
Επαρχιακής οδού, να κοπούν και να απομακρυνθούν αρκετά δένδρα τα οποία έχουν γύρει επικίνδυνα προς το
δρόμο. Επίσης πρέπει να γίνει κλάδεμα των μεγάλων δένδρων ώστε να μείνουν ελεύθερα τα στηθαία
ασφαλείας, οι πληροφοριακές πινακίδες και να ανοίξουν οι στροφές, καθότι ο δρόμος αυτός είναι στενός και
γεμάτος στροφές και μάλιστα επικίνδυνες.
2. Την με αριθμ. : 43055/1409/01-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 5.000,00€ (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση συμπλήρωση πρασίνου στο
επαρχιακόοδικόδίκτυοΠεριφέρειαςΗπείρου2019-2021>> Υποέργο: «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό
οδικό Λογγάδων-Δροσοχωρίου-Κράψης- Γότιστας- Μπαλντούμας 2020 >>. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α.2019ΕΠ53000001.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης υποέργου : «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό
οδικό δίκτυο Λογγάδων-Δροσοχωρίου-Κράψης- Γότιστας- Μπαλντούμας 2020>> του έργου : «Συντήρηση
συμπλήρωση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021 της ( ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
με Κ.Α. 2019ΕΠ53000001), προϋπολογισμού 5.000,00 € (με Φ.Π.Α.).…».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 5.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση συμπλήρωση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», για
την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση συμπλήρωση πρασίνου στο επαρχιακό
οδικό δίκτυο Λογγάδων-Δροσοχωρίου-Κράψης-Γότιστα-Μπαλντούμα έτους 2020», βάσει της σχετικής
μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, επειδή
υπάρχει άμεση και επιτακτική ανάγκη κοπής και απομάκρυνσης αρκετών δένδρων, με κλίση προς το
δρόμο, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η ορατότητα των κινούμενων αυτοκινήτων επί της ως άνω
επαρχιακής οδού, καθώς επίσης και κλάδεμα αυτών, ώστε να μείνουν ελεύθερα τα στηθαία ασφαλείας
και οι πληροφοριακές πινακίδες και παράλληλα να ανοίξουν οι στροφές, διότι ο δρόμος είναι στενός και
γεμάτος επικίνδυνες στροφές.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/924/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7ο
Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού για την υλοποίηση του
έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016" - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 500127.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2237/18-06-2020 έγγραφο, συνημμένο
με αρ. πρωτ. 1368/18-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία
εισηγείται τον ορισμό των μελών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού αξιολόγησης των
προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση υλοποίησης του έργου του θέματος, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, Επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση υλοποίησης του έργου
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016" - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 500127 και ορίζει τα μέλη αυτής με
τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Π.Ε. Άρτας, ως εξής:
Α/Α

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1

Ψωμάς Γεώργιος υπάλληλος του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας ως πρόεδρος.

2

Στούπα Αριστούλα αν. προϊσταμένη του Τμήματος
Φαρμάκων και Φαρμακείων της Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Άρτας.

3

Γρύλλια Μαρία, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης
της Π.Ε. Άρτας .

Τζουμάκας Κωνσταντίνος, αν. προϊστάμενος του
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας.
Αλέξη Ελένη αν. προϊσταμένη του Τμήματος
Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.
Άρτας.
Οικονόμου Γρηγόριος υπάλληλος της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Άρτας.

Η ως άνω Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 έχει ιδίως τις
ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογεί τις προσφορές των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχει την
καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης της
σύμβασης, γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, δ) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή
υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων,
την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας και ε) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα
που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/925/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 8ο
Έγκριση άσκησης Αίτησης Προσωρινού Προσδιορισμού Τιμής Μονάδος ενώπιον του
Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, για την απαλλοτρίωση των εκτάσεων που απαιτούνται για την
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση αποκατάσταση οδού παράκαμψης
Φιλιππιάδας με αφετηρία τον κόμβο της Καμπής».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/28782010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).

5. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 375/18-062020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1381/18-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), και
της Νομικής Συμβούλου, κας Ευαγγελίας Βλάχου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«… ΣΧΕΤ: Η αριθμ 9/36/17.7.2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Με την υπ’ αριθ. 9/36/17.7.2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Ηπείρου, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ τεύχος ΑΑΠ 451/8.8.2019, κηρύχθηκε
αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεως ακινήτων συνολικού εμβαδού (18.389,88 τ.μ.), εκ των
οποίων το Δημόσιο είναι υπόχρεο για αποζημίωση ιδιωτικών εκτάσεων με συνολικό εμβαδό
(4.089,09 τ.μ.), που βρίσκονται στο Δήμο Άρτας, Δ.Ε. Ξηροβουνίου Π.Ε. Άρτας και στο Δήμο
Ζηρού Δ.Ε. Φιλιππιάδας, Π.Ε. Πρέβεζας.
Εν όψει των ανωτέρω και της διαδικασίας που ακολουθείται σύμφωνα με τον Κώδικα
απαλλοτριώσεων ( Ν.2882/2001άρθρο 19 ) για την καταβολή των αποζημιώσεων των
ιδιοκτητών των ως άνω εκτάσεων και επικειμένων, θα πρέπει η Επιτροπή Σας να λάβει
απόφαση σχετικά με την άσκηση Αίτησης Προσωρινού Προσδιορισμού Τιμής Μονάδος
ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων. .…».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε,
τροποποιήθηκε και ισχύει, την άσκηση εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, Αίτησης Προσωρινού
Προσδιορισμού Τιμής Μονάδος ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, για την καταβολή,
σύμφωνα με τον Κώδικα απαλλοτριώσεων (Ν.2882/2001 άρθρο 19) των αποζημιώσεων των ιδιοκτητών
των εκτάσεων και επικειμένων για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση
αποκατάσταση οδού παράκαμψης Φιλιππιάδας με αφετηρία τον κόμβο της Καμπής», των οποίων
κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση με την αριθμ. 9/36/17-07-2019 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου (ΦΕΚ τεύχος ΑΑΠ 451/08-08-2019) και συγκεκριμένα για την αποζημίωση ιδιωτικών
εκτάσεων με συνολικό εμβαδό 4.089,09 τ.μ., που βρίσκονται στο Δήμο Άρτας, Δ.Ε. Ξηροβουνίου Π.Ε.
Άρτας και στο Δήμο Ζηρού Δ.Ε. Φιλιππιάδας, Π.Ε. Πρέβεζας.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/926/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πρόσβασης, προστασία και καθαρισμός ρεμάτων
στον Αμμότοπο και το Κομπότι Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6143/27-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1159/28-05-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη:
6. Την υπ’ αριθ. 61779/2002 από 26-05-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002
και τίτλο : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019»,
Υποέργο: «Αποκατάσταση πρόσβασης, προστασία και καθαρισμός ρεμάτων στον Αμμότοπο και το Κομπότι
Άρτας (παροχή υπηρεσιών) (παροχή υπηρεσιών)».
7. Την από 27-05-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά χωματουργικές εργασίες που θα
πραγματοποιηθούν στην περιοχή του Δ.Δ. Κομποτίου και του Δ.Δ. Αμμότοπου. Συγκεκριμένα στην περιοχή
του Κομποτίου θα γίνει καθαρισμός και προστασία των πρανών ρέματος με παράλληλη αποκατάσταση
χωμάτινης οδοποιίας που συνορεύει με αυτό και παρουσιάζει προβλήματα βατότητας και ασφαλούς κίνησης
των οχημάτων. Στην περιοχή του Αμμότοπου θα γίνει αποκατάσταση πρόσβασης κτηνοτρόφων προς
ομβροδεξαμενές που βρίσκεται στο βουνό πάνω από το χωριό και έχει πάνω από είκοσι (20) χρόνια να
καθαριστεί, με αποτέλεσμα, να έχει διακοπεί η πρόσβαση με αυτοκινούμενα οχήματα άρα και η δυνατότητα
προσέγγισης υδροφόρας.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση πρόσβασης,
προστασία και καθαρισμός ρεμάτων στον Αμμότοπο και το Κομπότι Άρτας (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος
των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με
Φ.Π.Α.).…».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση πρόσβασης, προστασία και καθαρισμός ρεμάτων στον Αμμότοπο και το
Κομπότι Άρτας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 27-05-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν χωματουργικές
εργασίες στην περιοχή του Δ.Δ. Κομποτίου και του Δ.Δ. Αμμότοπου, και συγκεκριμένα, στο
Κομπότι, καθαρισμός και προστασία των πρανών ρέματος με παράλληλη αποκατάσταση
χωμάτινης οδοποιίας που συνορεύει με αυτό και παρουσιάζει προβλήματα βατότητας και
ασφαλούς κίνησης των οχημάτων και στον Αμμότοπο, αποκατάσταση πρόσβασης
κτηνοτρόφων προς ομβροδεξαμενές που βρίσκεται στο βουνό πάνω από το χωριό και έχει
πάνω από είκοσι (20) χρόνια να καθαριστεί, με αποτέλεσμα, να έχει διακοπεί η πρόσβαση με
αυτοκινούμενα οχήματα άρα και η δυνατότητα προσέγγισης υδροφόρας.
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 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο
προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’
ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του
νομοθέτη.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/927/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 10ο
Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού για την υλοποίηση του
έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016" - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. Θεσπρωτίας" με κωδικό ΟΠΣ 5000138.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10075/18-06-2020
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1370/18-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την
οποία η Υπηρεσία εισηγείται τον ορισμό των μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού αξιολόγησης
των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση υλοποίησης του έργου του θέματος, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, Επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση υλοποίησης του έργου
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016" - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. Θεσπρωτίας" με κωδικό ΟΠΣ 5000138 και ορίζει τα μέλη
αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ως εξής:
Α/Α
1
2
3

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Τατσάκη Αγαθή, υπάλληλος του κλάδου/
ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Α΄ ως
Πρόεδρος
Δρίζης Δημήτριος, υπάλληλος του κλάδου /
ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, με βαθμό Α΄
Τσουμέτη Αναστασία, υπάλληλος του κλάδου
/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με
βαθμό Α’

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Τζίμας Ιωάννης, υπάλληλος του κλάδου/
ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με
βαθμό Α΄
Κώτσια Βενετία, υπάλληλος του κλάδου /
ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, με βαθμό Α ΄
Στέφος Ευάγγελος, υπάλληλος του κλάδου /
ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Α΄

Η ως άνω Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 έχει ιδίως τις
ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογεί τις προσφορές των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχει την
καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης της
σύμβασης, γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, δ) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή
υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων,
την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας και ε) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα
που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/928/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 11ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης ρέματος καθώς και καθαρισμού – διαμόρφωσης αιγιαλών
στα όρια της Τ.Κ. Πέρδικας (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6338/01-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1279/10-06-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη ….
6. Την υπ’ αριθ. 67497/2169 από 04-06-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 και
τίτλο : «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020»»,
Υποέργο: «Εργασίες αποκατάστασης ρέματος καθώς και καθαρισμού – διαμόρφωσης αιγιαλών στα όρια της
Τ.Κ. Πέρδικας (παροχή υπηρεσιών) (παροχή υπηρεσιών)».
7. Την από 04-06-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων
που καταλήγουν στις παραλίες της Τ.Κ. Πέρδικας Θεσπρωτίας, από φερτά υλικά, προσχώσεις και βλάστηση,
προκειμένου να είναι καθαρό το νερό που εκβάλλει στην θάλασσα. Θα γίνει επίσης καθαρισμός, διαμόρφωση
και διάστρωση του αιγιαλού, αφού κατά την διάρκεια του χειμώνα είχε αλλοιωθεί το ανάγλυφο με αποτέλεσμα
να μην είναι σε θέση χρήσης από τους ανθρώπους.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης
ρέματος καθώς και καθαρισμού – διαμόρφωσης αιγιαλών στα όρια της Τ.Κ. Πέρδικας (παροχή υπηρεσιών)»,
σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002, προϋπολογισμού: 24.800,00€
(με Φ.Π.Α.)…».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 και τίτλο
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020» για την
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης ρέματος καθώς και
καθαρισμού – διαμόρφωσης αιγιαλών στα όρια της Τ.Κ. Πέρδικας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από
04-06-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων που καταλήγουν στις παραλίες της
Τ.Κ. Πέρδικας Θεσπρωτίας, από φερτά υλικά, προσχώσεις και βλάστηση, προκειμένου να είναι καθαρό
το νερό που εκβάλλει στην θάλασσα καθώς και σε εργασίες καθαρισμού, διαμόρφωσης και διάστρωσης
του αιγιαλού, αφού κατά την διάρκεια του χειμώνα είχε αλλοιωθεί το ανάγλυφο με αποτέλεσμα να μην
είναι σε θέση χρήσης από τους ανθρώπους.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/929/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 12ο
Έγκριση του από 04-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-06-2020
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον δημοτικό σχολείο
Καναλίου» προϋπολογισμού € 680.920,00 με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
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Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 5/333/18-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου
στο υπάρχον δημοτικό σχολείο Καναλίου», προϋπολογισμού € 680.920,00 με ΦΠΑ, με τους
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 411/14-02-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας
και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε ελέγχθηκε και
θεωρήθηκε, από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας, και βάσει της
σχετικής Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και
του Δήμου Πρέβεζας, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 2/24/12-02-2019
απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Ηπείρου, και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002 και τίτλο
«Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019»,
για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου
βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.
6. Την αριθμ. 11/632/30-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος,
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως
προέκυψαν από την από 04-03-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από
το ΜΗΜΕΔ.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2127/18-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1366/18-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει
προς έγκριση, το από 04-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 04-06-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού αναδείχθηκε η εργοληπτική
επιχείρηση «Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΥΓΕΡΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 41,41 % στις τιμές του Τιμολογίου
της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 279.757,14 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και
ΦΠΑ και 321.742,96 € χωρίς ΦΠΑ.
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
-256-

ΑΔΑ: 6ΓΣΤ7Λ9-Ρ0Θ

Εγκρίνει το από 04-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας
για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 88253, που διενεργήθηκε την 04-06-2020 για την
κατασκευή του έργου Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον δημοτικό
σχολείο Καναλίου», προϋπολογισμού € 680.920,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», το οποίο επισυνάπτεται στην
παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το
οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ», η οποία προσέφερε μέση
τεκμαρτή έκπτωση 41,41 % στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό
279.757,14 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 321.742,96 € χωρίς ΦΠΑ.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα

-257-

ΑΔΑ: 6ΓΣΤ7Λ9-Ρ0Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ)
που έγινε με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και το σύστημα
προσφοράς του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου:
«Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον δημοτικό σχολείο Καναλίου».
Σήμερα την 04.06.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1000 πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Πρέβεζας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221
του Ν 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με το Αρ. Πρωτ. 11/632/30.04.2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού ο οποίος έλαβε τον υπ΄ αριθ. 88253 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός, Πρόεδρος,
2. Νικόλαος Σερβετάς, ΠΕ Μηχανικός, Μέλος, και
3. Νικόλαος Τζάρας, ΤΕ Μηχανικός, Μέλος,
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η
28.05.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1000 πμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης
των προσφορών η 04.06.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1000 πμ.
1. Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν «σφραγισμένες» προσφορές από τους παρακάτω
συμμετέχοντες:
Χρόνος υποβολής
Α/Α
Επωνυμία προσφέροντα
προσφοράς
1
Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.
25/05/2020 11:33:26
2
ΩΜΕΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
26/05/2020 16:04:05
3
Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
27/05/2020 20:53:10
ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
4
ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Τ.Ε.
28/05/2020 08:58:36
5
ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε
28/05/2020 09:29:10
6
ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ
28/05/2020 09:37:47
2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων
των προσφορών («Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά»). Στον
ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την
Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας και κοινοποιήθηκε δια μέσου της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες.
3. Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και
αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους
σχέσης βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Όλες
οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις καταχωρήθηκαν στον
παρακάτω πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας:
Προσφερόμενο ποσό
Α/Α
Α/Α
Επωνυμία προσφέροντα
Ποσοστό
(χωρίς απρόβλεπτα,
καταθ.
αναθεώρηση & ΦΠΑ)
1
153791 Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
41,41 %
279.757,14 €
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΥΓΕΡΗΣ
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ΛΑΖΑΡΟΣ
ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ
20,10 %
381.519,94 €
ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε
6,00 %
448.822,25 €
ΩΜΕΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
5,74 %
450.074,68 €
Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ
5,00 %
453.596,96 €
Α.Τ.Ε.
6
151506 ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Τ.Ε.
2,85 %
463.881,95 €
4. Ακολούθως η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής» του άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά της
μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και συγκεκριμένα: α) Το Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας
από 10.982,00 € ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε
αυθημερόν.
2
3
4
5

151468
151971
153094
153598

5. Η Επιτροπή διαγωνισμού πραγματοποίησε τον απαραίτητο έλεγχο των εγγυητικών
επιστολών βάσει του άρθρου 72 παρ.5 του ν.4412/2016 και διαπίστωσε την εγκυρότητά
τους και την εμπρόθεσμη υποβολή τους.
6. Από τον έλεγχο των προσφορών η Επιτροπή δεν κάνει δεκτούς τους παρακάτω
συμμετέχοντες: α) Η εργοληπτική επιχείρηση «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.»
δεν γίνεται δεκτή διότι δεν υπέβαλε εγγυητική επιστολή συμμετοχής και ΤΕΥΔ σύμφωνα
με το άρθρο 24.2 της διακήρυξης ενώ τα υποβληθέντα έντυπα (έντυπο οικονομικής
προσφοράς και «Δικαιολογητικά Συμμετοχής») δεν γίνονται δεκτά διότι δεν φέρουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή. β)
Η εργοληπτική επιχείρηση «ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Τ.Ε.» δεν γίνεται δεκτή διότι στην εγγυητική
επιστολή συμμετοχής δεν αναγράφεται η διεύθυνση της επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο
15.2 της διακήρυξης και ο χρόνος ισχύος της είναι μικρότερος από αυτόν που ορίζεται στο
άρθρο 15.3 της διακήρυξης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών προσφορών
κατά σειρά μειοδοσίας:
Προσφερόμενο ποσό
Α/Α
Α/Α
Επωνυμία προσφέροντα
Ποσοστό
(χωρίς απρόβλεπτα,
καταθ.
αναθεώρηση & ΦΠΑ)
1
153791 Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΥΓΕΡΗΣ
41,41 %
279.757,14 €
ΛΑΖΑΡΟΣ
2
151468 ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ
20,10 %
381.519,94 €
3
151971 ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε
6,00 %
448.822,25 €
4
153094 ΩΜΕΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
5,74 %
450.074,68 €
7. Μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται
η εργοληπτική επιχείρηση «Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –
ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ». Η Επιτροπή συντάσσει το παρόν πρακτικό και εισηγείται προς τη
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω
μειοδότη, ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα ένα και σαράντα ένα
εκατοστά επί τοις εκατό (41,41 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και
προσφερόμενο ποσό 279.757,14 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και
321.742,96 € χωρίς ΦΠΑ.
04.06.20
Η Επιτροπή
1. Χρήστος
Παπαβασιλείου

2. Νικόλαος Σερβετάς

3. Νικόλαος Τζάρας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/930/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 13ο
Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού για την υλοποίηση του
έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «΄΄ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016/ΚΣ ΠΕ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ΄΄».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας,
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2938/18-06-2020 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1372/18-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η
Υπηρεσία εισηγείται τον ορισμό των μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού αξιολόγησης των
προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση υλοποίησης του έργου του θέματος, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, Επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση υλοποίησης του έργου της
Π.Ε. Πρέβεζας «΄΄ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016/ΚΣ ΠΕ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ΄΄» και ορίζει τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Π.Ε. Πρέβεζας, ως
εξής:
Α/Α
1

2

3

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αθανασούλα Ελένη
ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, με βαθμό
Α’, Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
& Κοινωνικής Μέριμνας, ως Πρόεδρος
Τσαπάρας Αλέξανδρος
ΠΕ Γεωτεχνικών, με βαθμό Α΄
υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής
Κατηφόρη Ιωάννα,
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Α’,
υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.
Πρέβεζας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Κυριαζή Χρύσανθο
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Β΄
υπάλληλος της Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής
Μέριμνας
Νούσιας Ηρακλής
ΠΕ Γεωτεχνικών, με βαθμό Α΄
υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής
Κωνσταντή Κωνσταντίνα,
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Β’,
υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.
Πρέβεζας.

Η ως άνω Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 έχει ιδίως τις
ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογεί τις προσφορές των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχει την
καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης της
σύμβασης, γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, δ) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή
υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων,
την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας και ε) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα
που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/931/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 14ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης ρεμάτων που καταλήγουν στον αιγιαλό και διαμόρφωση
αυτών στα όρια του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6141/27-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1156/28-05-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη:
6. Την υπ’ αριθ. 61792/2006 από 26-05-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002
και τίτλο : «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020»,
Υποέργο: «Εργασίες αποκατάστασης ρεμάτων που καταλήγουν στον αιγιαλό και διαμόρφωση αυτών στα
όρια του πρώην δήμου Ζαλόγγου (παροχή υπηρεσιών) (παροχή υπηρεσιών)».
7. Την από 27-05-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες αποκατάστασης ρεμάτων
που καταλήγουν στον αιγιαλό, την απομάκρυνση όλων των φερτών υλικών από την ευρύτερη περιοχή, την
απομάκρυνση φυκιών και την διαμόρφωση των παραλιών προκειμένου να είναι προσβάσιμες, ασφαλείς και
διαμορφωμένες για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης ρεμάτων
που καταλήγουν στον αιγιαλό και διαμόρφωση αυτών στα όρια του πρώην δήμου Ζαλόγγου (παροχή
υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002, προϋπολογισμού:
24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)..…».

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 και τίτλο
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», για την
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης ρεμάτων που καταλήγουν
στον αιγιαλό και διαμόρφωση αυτών στα όρια του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει
της από 27-05-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου,
προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης ρεμάτων που καταλήγουν στον αιγιαλό,
απομάκρυνσης όλων των φερτών υλικών από την ευρύτερη περιοχή, απομάκρυνσης φυκιών και
διαμόρφωσης των παραλιών προκειμένου να είναι προσβάσιμες, ασφαλείς και διαμορφωμένες για την
εξυπηρέτηση των πολιτών.


Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/932/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 15ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου στην
ευρύτερη περιοχή του Μετσόβου».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, 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
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6340/01-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1302/11-06-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«….Έχοντας υπόψη : ….
7. Την υπ’ αριθ. 64684/2095 από 01-06-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001 και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 -2020», Υποέργο: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την
αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή του Μετσόβου».
8. Την από 01-06-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την αποκατάσταση φθορών
ασφαλτοτάπητα στο οδικό δίκτυο στην περιοχή του Μετσόβου, καθώς και των οδών σύνδεσης με το Εθνικό
που εξυπηρετεί παραγωγικές μονάδες και τις Μονές της περιοχής.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για
την αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή του Μετσόβου», σε βάρος των πιστώσεων
της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)….».
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου
2018-2020» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος
για την αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή του Μετσόβου», βάσει της από
01-06-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι
αφορά σε προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση φθορών ασφαλτοτάπητα στο οδικό δίκτυο στην
περιοχή του Μετσόβου, καθώς και των οδών σύνδεσης με το Εθνικό που εξυπηρετεί παραγωγικές
μονάδες και τις Μονές της περιοχής.


Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/933/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 16ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση κατολίσθησης και πρανών στα όρια της Τ.Κ. Ελατοχωρίου (παροχή
υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, 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
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6518/04-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1303/11-06-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη ….
6. Την υπ’ αριθ. 67498/2170 από 04-06-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001
και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου 2018 -2020», Υποέργο: «Αποκατάσταση κατολίσθησης και πρανών στα όρια της Τ.Κ
Ελατοχωρίου (παροχή υπηρεσιών) (παροχή υπηρεσιών)».
7. Την από 04-06-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες αποκατάστασης τμήματα κατά μήκος
του Επαρχιακού δικτύου στα όρια Ελατοχωρίου, το οποίο κατολισθαίνει με αποτέλεσμα την μείωση της
διατομής της οδού. Θα γίνουν εργασίες χωματουργικές και επισκευές λίθινου τοίχου, καθώς επίσης
καθαρισμός – διαμόρφωση τάφρου απορροής και πρανών. .
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση κατολίσθησης και πρανών στα όρια
της Τ.Κ Ελατοχωρίου (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου
2018-2020» για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κατολίσθησης και
πρανών στα όρια της Τ.Κ. Ελατοχωρίου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 04-06-2020 τεχνικής
έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι
αφορά σε εργασίες αποκατάστασης τμήματος κατά μήκος του Επαρχιακού δικτύου στα όρια
Ελατοχωρίου, το οποίο κατολισθαίνει, με αποτέλεσμα την μείωση της διατομής της οδού, καθώς επίσης
και σε εργασίες χωματουργικές, επισκευές λίθινου τοίχου, καθαρισμού – διαμόρφωσης τάφρου απορροής
και πρανών.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/934/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 17ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση προσβάσεων προς τα παράλια του Ν. Πρέβεζας (προμήθεια υλικών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6630/12-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1321/15-06-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«….Παίρνοντας υπόψη
1. Μετά τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις στο Ν. Πρέβεζας, που έθεσαν τα παράλια του νομού σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το οδικό δίκτυο της περιοχής υπέστη φθορές με έντονες καθιζήσεις και
ρηγματώσεις, που καθιστούν τη διέλευση σε αυτό δύσκολη και κυρίως επικίνδυνη. Ενόψει δε της θερινής
περιόδου, όπου η κίνηση σε αυτό θα αυξηθεί κατακόρυφα, απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση των παραπάνω,
ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος.
2. Την με αριθμ. : 69156/2220/09-06-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 -2020 » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 με υποέργο : «Αποκατάσταση προσβάσεων προς τα παράλια του Ν. Πρέβεζας
(προμήθεια υλικών) »
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Αποκατάσταση προσβάσεων
προς τα παράλια του Ν. Πρέβεζας (προμήθεια υλικών) » του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 -2020 » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α
2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.).….».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου
2018-2020» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση προσβάσεων
προς τα παράλια του Ν. Πρέβεζας (προμήθεια υλικών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή,
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι αφορά σε προμήθεια
υλικών για την αποκατάσταση προσβάσεων προς τα παράλια του Ν. Πρέβεζας, ώστε να μειωθεί ο
κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μετά τις τελευταίες έντονες
βροχοπτώσεις, το οδικό δίκτυο της περιοχής υπέστη φθορές και δημιουργήθηκαν έντονες καθιζήσεις και
ρηγματώσεις, καθιστώντας τη διέλευση σε αυτό δύσκολη και επικίνδυνη.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/935/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα,
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 18ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης επί της επαρχιακής οδού
Μόλιστα - Γαναδιό».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6141/27-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1156/28-05-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη:
6. Την υπ’ αριθ. 65352/2113 από 01-06-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 11.500,00€ με το ΦΠΑ
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001 και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», Υποέργο: «Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση
τοίχων αντιστήριξης επί της επαρχιακής οδού Μόλιστα - Γαναδιό».
7. Την από 03-06-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια υλικών για την άμεση
αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης επί της επαρχιακής οδού Μόλιστα – Γαναδιό, με σκοπό την διαπλάτυνση
της οδού, για την εξασφάλιση της ομαλής διέλευσης των οχημάτων και της υπεραστικής συγκοινωνίας.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Προμήθεια υλικών για την άμεση
αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης επί της επαρχιακής οδού Μόλιστα - Γαναδιό», σε βάρος των πιστώσεων
της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 11.500,00€ (με Φ.Π.Α.).…».

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, λόγω
εκτάκτων συνθηκών, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται
κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 11.500,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου
2018-2020», για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την άμεση
αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης επί της επαρχιακής οδού Μόλιστα - Γαναδιό», βάσει της από 03-062020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης επί της
επαρχιακής οδού Μόλιστα – Γαναδιό, με σκοπό την διαπλάτυνση της οδού, για την εξασφάλιση της
ομαλής διέλευσης των οχημάτων και της υπεραστικής συγκοινωνίας.
………………………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/936/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 19ο
Έγκριση τροποποίησης των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού,
προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ, για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή
Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες και Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών
και Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού (επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και
Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου “Improving water
management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” με το
ακρωνύμιο "SAVE-WATER”», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
“Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020".
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
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1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των
δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων των προγραμμάτων των
Ευρωπαϊκών Εδαφικών Συνεργασιών: α) IPA CBC Greece – Albania 2014-2020, β) CBC
Greece – Italy 2014-2020 και γ) Interreg V – B Adriatic-Ionian 2014-2020.
6. Την αριθμ. 10/549/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 55.000,00 με
ΦΠΑ (44.355,00 € πλέον ΦΠΑ 10.645,00 €), για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή
Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες και Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και
Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού (επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και
Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου “Improving water
management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” με το
ακρωνύμιο "SAVE-WATER”», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
“Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020" του
έργου της ΣΑΕΠ 518/6, με ΚΑ 2018ΕΠ51860034. Επίσης, καταρτίσθηκε η διακήρυξη του
διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει της τιμής, με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν
από την αρμόδια Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου και
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1380/30-03-2020 εισήγησή της και συγκροτήθηκε και
ορίσθηκαν τα μέλη της προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριμελούς
Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του διαγωνισμού.
7. Την αριθμ. 13/742/22-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, η αριθμ. 57508/1869/21-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΦΝΩ7Λ9-8Δ8)
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί παράτασης υποβολής προσφορών του
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών για
Δειγματοληψίες και Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και
Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού (επιφανειακών νερών) για τα έτη 2019-2021 Περιοχής
Π.Ε. Ιωαννίνων και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου
“Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies
tools” με το ακρωνύμιο “SAVE WATER”».
8. Την αριθμ. 14/838/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
απορρίφθηκε η από 18-05-2020 ένσταση της εταιρείας «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Ο.Ε.», με δ.τ. «ΗΠ.ΕΡ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ», κατά της αριθ. πρωτ.
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54176/1776/12-05-2020 Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του θέματος, για τους λόγους
που αναφέρονται στο συνημμένο στην απόφαση, από 03-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής
Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη δικαστική
προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 221 παρ.11 α του Ν. 4412/2016).
9. Την αριθμ. πρωτ. 63369/2036/10-06-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου
(αντίγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1295/11-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.),
με θέμα: «Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών για
Δειγματοληψίες και Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και
Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού (επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και
Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου “Improving water
management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” με το
ακρωνύμιο “SAVE- WATER”» με συνημμένο το Πρακτικό 1/10-06-2020 της Επιτροπής
Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού, η οποία εγκρίθηκε με την
αριθμ. 15/873/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
10. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2455/19-06-2020 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1387/19-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία
η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Η Περιφέρεια Ηπείρου υλοποιεί ως εταίρος (PB2) το έργο «Παροχή Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες και
Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού
(επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου
“Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” με το
ακρωνύμιο“SAVE-WATER”» το οποίο έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Interreg IPA
II Cross-Border Cooperation Programme Greece – Albania 2014-2020” ΣΑΕΠ518/6, με κωδικό Αριθμό Έργου
2018ΕΠ51860034.
Έχοντας υπόψη ότι :
1. Εγκρίθηκε η υποβολή της πρότασης του έργου στις 25.4.2016 στο Πρόγραμμα Interreg IPA II Cross-Border
Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020” από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, Πρακτικό
3/37/25-04-2016 (ΑΔΑ6ΤΦ8Λ9-6ΤΥ).
2. Εγκρίθηκε στις 24.11.2016 το Στρατηγικό έργο “Improving water management and supply infrastructure via
smart technologies, policies tools” με το ακρωνύμιο “SAVE-WATER” από την Επιτροπή Παρακολούθησης του
Προγράμματος Interreg IPA II Cross-Border Cooperation Programme Greece – Albania 2014-2020.
3. Στις 15.06.2018 υπογράφηκε το σύμφωνο επιχορήγησης του στρατηγικού έργου “Improving water
management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” με το ακρωνύμιο “SAVE-WATER”.
4. Στις 28.02.2018 υπογράφηκε το εταιρικό συμφωνητικό του στρατηγικού έργου “Improving water
management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” με το ακρωνύμιο “SAVE-WATER”.
5. Εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο ΠΔΕ 2018 στις 10.07.2018 με την υπ’αριθ. 75104 Απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με ΣΑΕΠ 518/6 και Κωδικό έργου ΚΑΕ 2018ΕΠ51860034
,MIS code 5033050 και ΑΔΑ: ΨΛΚΗ465ΧΙ8-ΤΣΓ.
6.Την με αριθ. 10/549/15.4.2020 (ΑΔΑ: 6ΖΡΚ7Λ9-ΦΓΖ), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ηπείρου, περί έγκρισης της διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «
Παροχή Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες και Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και
Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού (επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων
στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου “Improving water management and supply infrastructure via smart
technologies, policies tools” με το ακρωνύμιο “SAVE-WATER” και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του
Διαγωνισμού.
7. Την με αριθ. πρωτ. 63369/2036/10.6.2020 (ΑΔΑ:ΩΚ2Ε7Λ9-ΤΞΜ), Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου
ματαίωσης της Διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου, συνοδευόμενη από το Πρακτικό της Επιτροπής
Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών του συνοπτικού Διαγωνισμού.
Σημειώνεται ότι το έργο του θέματος της παρούσας Διακήρυξης θα ανατεθεί σε διαπιστευμένο εργαστήριο,
το οποίο θα διενεργήσει δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις των εν λόγω δειγμάτων
(φυσικοχημικών, χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων) με σκοπό την παρακολούθηση των
επιφανειακών υδάτων σε διάφορες θέσεις της Π.Ε. Ιωαννίνων. Στόχος του έργου ‘SAVE- WATER” είναι να
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αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και πιέσεις που δέχεται το νερό σαν πόρος βασικός για τον άνθρωπο, την
φύση, την υγεία και την οικονομία, πόρος που δεν μπορεί να υποκατασταθεί, που είναι συνεχώς
ανανεούμενος και χρειάζεται ορθή διαχείριση και προστασία για να διατηρηθεί ως βάση για τη ζωή. Το έργο
εστιάζει στην βιώσιμη χρήση των υδάτινων πόρων και στην ενίσχυση της ποιότητας του νερού έναντι φυσικών
και ανθρωπίνων παρεμβάσεων και πιέσεων μέσω των δειγματοληψιών και αναλύσεων φυσικοχημικών,
χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων των επιφανειακών υδάτων και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.
Σε συνέχεια των ανωτέρω υποβάλλουμε το τεύχος της Διακήρυξης και
Εισηγούμαστε
Α. Την έγκριση της τροποποίησης των όρων της Διακήρυξης για τον Συνοπτικό Δημόσιο Διαγωνισμό με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, συνολικού
ποσού 55.000,00 ευρώ με ΦΠΑ (44.355,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ – ΦΠΑ: 10.645,00 ευρώ), με αντικείμενο «Παροχή
Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες και Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και Μικροβιολογικών
Παραμέτρων Νερού (επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του
στρατηγικού έργου “Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies
tools” με το ακρωνύμιο “SAVE WATER”», το οποίο έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
“Interreg IPA II Cross-Border Cooperation Programme Greece – Albania 2014-2020” επί τη βάσει των
διατάξεων του Ν. 4412/2016, της κείμενης νομοθεσίας όπως παρατίθεται στη σχετική διακήρυξη και κάθε
άλλης σχετικής νομοθετικής διάταξης.
Β. Για τη συγκρότηση της προβλεπόμενης, από το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, επιτροπής διενέργειας του
ανωτέρω διαγωνισμού, ισχύουν τα αναφερόμενα στην με αριθ. 10/549/15.4.2020 (ΑΔΑ: 6ΖΡΚ7Λ9-ΦΓΖ),
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. …».

11. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,
δήλωσε ότι απέχει από τη συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτού.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την επαναπροκήρυξη, με μέριμνα της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, του ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 55.000,00 με
ΦΠΑ (44.355,00 € πλέον ΦΠΑ 10.645,00 €), για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή
Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες και Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και
Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού (επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και Αξιολόγηση
Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου “Improving water management and supply
infrastructure via smart technologies, policies tools” με το ακρωνύμιο "SAVE-WATER”», του
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg IPA II Cross-border Cooperation
Programme Greece-Albania 2014-2020" του έργου της ΣΑΕΠ 518/6, με ΚΑ 2018ΕΠ51860034
επειδή η αρχική διαγωνιστική διαδικασία ματαιώθηκε, βάσει της αριθμ. πρωτ. 63369/2036/1006-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 15/873/1906-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, επειδή το τεύχος της εγκεκριμένης με την αριθμ.
10/549/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αρχικής Διακήρυξης, ως προς τις
παρ. 2.2.4.και 2.2.5., απαιτείται να επαναδιατυπωθεί, γεγονός που δε μπορεί να καλυφθεί με
την απλή παροχή διευκρινήσεων και απαιτείται η επικαιροποίηση των όρων της, σύμφωνα με
τη γνώμη της Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού, που
περιλαμβάνεται στο αριθμ. 1/10-06-2020 Πρακτικό της,
και καταρτίζει τη νέα διακήρυξη του διαγωνισμού, με τροποποίηση των όρων της αρχικής, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της
τιμής, για την ανάθεση του έργου, σε διαπιστευμένο εργαστήριο, το οποίο θα διενεργήσει
μηνιαίες δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις των εν λόγω δειγμάτων (φυσικοχημικών,
χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων) με σκοπό την παρακολούθηση των επιφανειακών
υδάτων σε διάφορες θέσεις της Π.Ε. Ιωαννίνων, με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως
επανασυντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 2455/19-06-2020 εισήγηση της
Υπηρεσίας.


Επισημαίνεται ότι:
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Η δαπάνη για τη διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού, θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της
ΣΑΕΠ 518/6, με ΚΑ 2018ΕΠ51860034, («Εξωτερικοί Συνεργάτες & Υπηρεσίες»), σύμφωνα με
την αριθμ. 32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Ο ως άνω συνοπτικός διαγωνισμός, βάσει της νέας διακήρυξης, θα διενεργηθεί από την τριμελή
Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, η οποία συγκροτήθηκε με την
αριθμ. 10/549/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 15/937/19-06-2020
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 74817/1355/17-06-2020 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 20ο
Έγκριση άσκησης ενδίκων μέσων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, για
την απαλλοτρίωση των εκτάσεων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Παράκαμψη Νικόπολης - Συγκοινωνιακά Έργα Ανάδειξης
Αρχαιολογικού Χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/28782010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014
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τ.Α’) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης
Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Πρέβεζας (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ.
2967/19-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1385/19-06-2020 στον φάκελο
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), και της Νομικής Συμβούλου, κας Μαρίας Καπλάνη, στην οποία
αναφέρονται τα εξής:
«… ΣΧΕΤ: Η αριθμ 7/31/9-5-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Με την υπ’ αριθ. 7/31/9-5-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ τεύχος ΑΑΠ 257/285-2019 κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεως ακινήτων συνολικού
εμβαδού (266.623,15 τ.μ.), εκ των οποίων η Περιφέρεια είναι υπόχρεη για
αποζημίωση ιδιωτικών-δημοτικών εκτάσεων με συνολικό εμβαδό (204.790,08 τ.μ.),
που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Π.Ε. Πρέβεζας του Δήμο Πρέβεζας και
ειδικότερα της Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας, της Τοπικής Κοινότητας Νικοπόλεως
και της Τοπικής Κοινότητας Μύτικα.
Εν όψει των ανωτέρω και της διαδικασίας που ακολουθείται σύμφωνα με τον Κώδικα
απαλλοτριώσεων Ν.2882/2001 άρθρο 7α για την παροχή άδειας πραγματοποίησης
εργασιών επί όλων των απαλλοτριούμενων ακινήτων και να διαταχθεί η αποβολή των
καθών η αίτηση, υπό την προϋπόθεση της παρακατάθεσης στο Ταμείο
παρακαταθηκών και δανείων του ποσού που θα καθοριστεί το οποίο ζητούμε να
καθοριστεί σε ποσοστό 70% σύμφωνα με την εκτίμηση της πιστοποιημένης
εκτιμήτριας, θα πρέπει η Επιτροπή Σας να λάβει απόφαση σχετικά με την άσκηση
Ειδικής Αίτησης για την παροχή άδειας πραγματοποίησης εργασιών ενώπιον του
Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων. .…».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, την άσκηση εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου,
ενδίκων μέσων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, σύμφωνα με τον Κώδικα
απαλλοτριώσεων (Ν.2882/2001), για την απαλλοτρίωση των εκτάσεων που απαιτούνται για την
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παράκαμψη Νικόπολης - Συγκοινωνιακά Έργα
Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου» των οποίων κηρύχθηκε
αναγκαστική απαλλοτρίωση με την αριθμ. 7/31/09-05-2019 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου (ΦΕΚ τεύχος ΑΑΠ 257/28-05-2019) και συγκεκριμένα για την αποζημίωση
ιδιωτικών-δημοτικών εκτάσεων με συνολικό εμβαδό 204.790,08 τ.μ., που βρίσκονται στα
διοικητικά όρια της Π.Ε. Πρέβεζας, του Δήμου Πρέβεζας και ειδικότερα της Δημοτικής Ενότητας
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Πρέβεζας, της Τοπικής Κοινότητας Νικοπόλεως και της Τοπικής Κοινότητας Μύτικα και
ειδικότερα:
Α) Ειδική Αίτηση, σύμφωνα με τον Κώδικα απαλλοτριώσεων (Ν.2882/2001 άρθρο 7Α), για την
παροχή άδειας πραγματοποίησης εργασιών, επί όλων των απαλλοτριούμενων ακινήτων και για
την αποβολή των καθών η αίτηση, υπό την προϋπόθεση της παρακατάθεσης στο Ταμείο
παρακαταθηκών και δανείων του ποσού που θα καθοριστεί, σε ποσοστό 70% σύμφωνα με την
εκτίμηση της πιστοποιημένης εκτιμήτριας και
Β) Αίτηση Προσωρινού Προσδιορισμού Τιμής Μονάδος σύμφωνα με τον Κώδικα
απαλλοτριώσεων (Ν.2882/2001 άρθρο 19) για την καταβολή των αποζημιώσεων των
ιδιοκτητών των εκτάσεων και επικειμένων.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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