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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 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 

2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος 

7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος 

Γ. Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Σίμου - Τάσιου Αναστασία, Περιφερειακός Σύμβουλος 

2. Μπραΐμη - Μπότση Σταυρούλα, Περιφερειακός Σύμβουλος 

3. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

4. Γκούμας Αχιλλέας, Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, 

6. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος  

7. Νάνος Ευστάθιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

8. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. οικ. 
170299/2999/27-11-2020 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 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, μέλος 
6. Κατέρης Ιωάννης, μέλος 
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7. Καλούδης Βασίλειος, μέλος 
8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), αν. μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), μέλος 

10. 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. 
170299/2999/27-11-2020 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. Κατάρτιση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021 στα 
πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 
2021 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 01-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού 
κόμβου στην Ε.Ο. Γέφυρας Καλογήρου – Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη Ζέφυρος)», 
προϋπολογισμού 545.000,00 € με ΦΠΑ. 

3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-03-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση βατότητας 
οδικού δικτύου Κουκουλιών ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ. 

4. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-09-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού 
Δίκορφο – Άγιος Ιωάννης – σημείο πυρασφάλειας περιοχής», προϋπολογισμού € 360.000,00 
με ΦΠΑ. 

5. Έγκριση του από 20-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-11-2020 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης στη Μονή Σέλτσου (Γ΄ φάση)», προϋπολογισμού 
€ 300.000,00 με ΦΠΑ. 

6. Έγκριση του από 20-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Επείγουσες στερεωτικές εργασίες σε νερόμυλο περιοχής Καλπακίου του Δήμου 
Πωγωνίου», προϋπολογισμού 50.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της 
διαπραγμάτευσης. 

7. 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 κόμβου στην 
Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)», προϋπολογισμού 370.000,00 € με ΦΠΑ. 

8. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου 
Νικολάου Τ.Κ. Κωστητσίου προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ. 

9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ιαματικών 
πηγών Πρέβεζας με έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης» προϋπολογισμού 1.383.000,00 € με 
ΦΠΑ, του έργου «Thematic Routes and Networks -TheRout_Net» του Προγράμματος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020» 

10. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση σύνδεση Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου με Περιφερειακή οδό Ιωαννίνων 
λόγω πανδημίας και απρόσκοπτης λειτουργίας της οδού», προϋπολογισμού € 86.800,00 με 
ΦΠΑ. 
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11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή συρματοκιβωτίων για προστασία από πλημμυρικά 
φαινόμενα του ποταμού Πιστιλιάπη στη Θεοτόκο Ιωαννίνων», αναδόχου Νικόλαου Χ. 
Καλτσούνη, μέχρι την 12-01-2021. 

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ, του οδικού 
ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Ασφάκας. 

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτικού για την περιοχή του Γυφτόκαμπου Ζαγορίου». 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός ξυλόγλυπτου τέμπλου του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αθανασίου 
Ιωαννίνων». 

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για βελτίωση εθνικού δικτύου». 

16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και αποκατάσταση επαρχιακού οδικού 
δικτύου στην περιοχή Ζωτικού Δήμου Δωδώνης – Σύνδεση με περιοχή Σουλίου» αναδόχου 
«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», μέχρι την 30-08-2021. 

17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών 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», μέχρι την 
31-07-2021. 

18. Έγκριση του Πρακτικού Ι/18-11-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας 
του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος για 
τη συντήρηση και την αποκατάσταση φθορών του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισμού € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ. 

19. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 169278/10926/2711-2020 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». 

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών επισκευής αντλητικών αποστραγγιστικού αντλιοστασίου 
(Στρογγυλής) του Τ.Ο.Ε.Β. Ζώνης Λούρου». 

21. Έγκριση του Πρακτικού 1ο/24-11-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας 
του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax 
και εκτυπωτές), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
για το έτος 2020 προϋπολογισμού € 18.600,00 με Φ.Π.Α. 

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια test Covid-19 σε εργαζόμενους και 
ωφελούμενους κλειστών δομών φιλοξενίας ηλικιωμένων και Α.Μ.Ε.Α. Περιφέρειας Ηπείρου. 

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ03000013 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού». 

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανακατασκευασμένων Η/Υ για τις 
ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του 
κορωνοϊού covid 19. 

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια καθισμάτων για την κάλυψη 
αναγκών σε εξοπλισμό της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

26. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων του στρατηγικού έργου 
«Holistic networking of creative industries via hubs» με ακρωνύμιο CREATIVE@HUBs του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας COOPERATION PROGRAMME 
INTERREG V-A  GREECE – ITALY 2014-2020. 
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27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άρση προσχώσεων και διαμόρφωση πρανών Καλπακιώτικου και Καλαμά ποταμού 
(παροχή υπηρεσιών)». 

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση φθορών επαρχιακού οδικού δικτύου και οδών πρόσβασης στο 
Ζαγόρι (προμήθεια υλικών)». 

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδών πρόσβασης κτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή του 
Ανηλίου (παροχή υπηρεσιών)». 

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας 
Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την άσκηση ενδίκου μέσου 
(αναίρεση) κατά των υπ’ αριθμ. 89/2020, 92/2020, 93/2020, 94/2020 και 103/2020 αποφάσεων 
του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων. 

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας 
Ηπείρου ενώπιον Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη συζήτηση της αίτησης 
ακύρωσης, κατά της αριθμ. ΔΝΣβ/οικ.27840/ΦΝ393 (ΦΕΚ Β 2018/25-05-2020) Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών και Μεταφορών: 
«Καθορισμός συστήματος χρέωσης τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους κάθετους 
άξονες (α) Α/Κ Σιάτιστας έως το Μεθοριακό Σταθμό Κρυσταλλοπηγής, (β) Α/Κ Λαγκαδά/Σερρών 
έως το Μεθοριακό Σταθμό Προμαχώνα, (γ) Α/Κ Χαλάστρας έως τον Μεθοριακό Σταθμό 
Ευζώνων - Επαναχωροθέτηση Σταθμών Διοδίων». 

32. Έγκριση άσκησης ενδίκου μέσου (πρόσθετη παρέμβαση) ενώπιον του Αρείου Πάγου,  υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου για την ακύρωση της αριθμ. 121/2018 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου 
Ιωαννίνων και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δικαστική εκπροσώπηση της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

33. Απόφαση για την παράσταση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Τριμελούς  Εφετείου 
Κακουργημάτων για την υποστήριξη κατηγορίας. 

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση ταμιευτήρων νερού εκτάκτων αναγκών πλησίον του επαρχιακού 
δικτύου προς Ελάτη (προμήθεια υλικών)». 

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης τάφρων απορροής όμβριων στο επαρχιακό οδικό 
δίκτυο από Τσεπέλοβο προς Λάιστα». 

36. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-09-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – προστασία πρανών 
– στηθαία ασφαλείας της ε.ο. 18 στο τμήμα Κρυονέρι - Βαθύκαμπος», προϋπολογισμού  € 
100.000,00 με ΦΠΑ. 

37. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου και του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση 
βατότητας οδού από οικισμό “Αλώνι – Χιώνι” Καταρράκτη έως Ορειβατικό Καταφύγιο 
Καταρράκτη», προϋπολογισμού 1.120.000,00 € με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης. 

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό – άρση προσχώσεων ρέματος στην περιοχή 
Καραμούτσι». 

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ερεισμάτων στην περιοχή Αστροχωρίου Άρτας (παροχή 
υπηρεσιών)». 

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού στην ευρύτερη περιοχή Κολομοδίων Άρτας 
(προμήθεια υλικών)». 

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός ρέματος Αννίνου προς αποφυγή πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)». 
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42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης πρόσβασης και βελτίωση βατότητας προς παραδοσιακό 
γεφύρι Μεγαλόχαρης (παροχή υπηρεσιών)». 

43. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετών 
υποχρεώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την επιστροφή εθνικής συμμετοχής του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Sustainable Urban Mobility in MED PORT cities» με ακρωνύμιο 
“SUMPORT”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG MED 2014-2020. 

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για την σύνταξη μελέτης στην ευρύτερη περιοχή του Σουλίου». 

46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός και μόρφωση τάφρων και ρεμάτων στα όρια του Δ.Δ. Ασπροκκλησίου 
(παροχή υπηρεσιών)». 

47. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-10-2020 επαναληπτικής ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή 
τεχνικών και διαβάσεων επί ρεμάτων στην περιοχή Κοτσανόπουλου Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ. 

48. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου στο τμήμα 4η Επαρχιακή οδός – Αχερουσία 
- Εθν. Οδός 19 Αρχαγγέλου-Νεράιδας και ηλεκτροφωτισμός στη διασταύρωση με την Τ.Κ. 
Εκκλησιές», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», μέχρι την 20-03-2021. 

49. Έγκριση του Πρακτικού I/23-11-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού 
των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, των Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Νομού Πρέβεζας, για το έτος 
2021», συνολικού προϋπολογισμού € 62.870,98 συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων 
προαίρεσης και ΦΠΑ, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2021, με δικαίωμα 
τρίμηνης παράτασης  (μέχρι 31-03-2022). 

50. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών 
αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια αδρανών υλικών και σκυροδέματος για την βελτίωση βατότητας οδών 
πρόσβασης  παραγωγικών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή της Σαγιάδας». 

52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό και απόφραξη ρέματος στην περιοχή Κάμπου 
Παραμυθιάς από φερτά υλικά λόγω των έντονων βροχοπτώσεων προς αποφυγή πλημμυρικών 
φαινομένων στην περιοχή». 

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

1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-10-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση 
επαρχιακής οδού Κοκκινόχωμα – Δελβινακόπουλο – Σπήλαιο», προϋπολογισμού 120.000,00 € 
με ΦΠΑ. 

2. 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 κόμβου στην 
Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στο ύψος του Διάσελου», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ. 

3. 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 κυκλικού 
κόμβου επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κόνιτσας στα σημεία της διακλάδωσης επαρχιακής 
οδού προς Κρύα - Αγία Μαρίνα- Ελεούσα και εργοστάσιο γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ», 
προϋπολογισμού 2.768.000,00 € με ΦΠΑ.  
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4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη 
ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης άνω των ορίων του Ν.4412/2016, για την ανάθεση 
της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου 
Ιωαννίνων», προεκτιμώμενης αμοιβής € 2.300.970,59 με ΦΠΑ. 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι», 
αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-06-2021. 

6. Έγκριση Γ’ Τροποποίησης της κατανομής της πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων 
αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, των έργων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2017ΕΠ53000001 και με Κ.Α. 2020ΕΠ53000000. 

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη κανονισμού περιβαλλοντικής διαχείρισης των 
υποδομών συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων του οικισμού Κεφαλόβρυσου». 

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19». 

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τον 
Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου, λόγω των ιδιαίτερα 
αυξημένων αναγκών επικοινωνίας για τον συντονισμό εμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών 
κατά την χρονική περίοδο αποτροπής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19. 

10. Έγκριση λύσης εκτελεστικής σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δικτύωση και 

Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «MULLENLOWE 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.E.». 

11. Απόφαση επί της από 19-11-2020 ένστασης της εταιρείας «Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», κατά της 
αριθμ. 28/1899/06-11-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του 
Πρακτικού 1ο/03-11-2020 της Επιτροπής Διενέργειας και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2020 προϋπολογισμού € 
18.600,00 με Φ.Π.Α. 

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

13. Έγκριση του Πρακτικού 4/30-11-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών «Κοινοπραξία ΤΑΧΙ Κόνιτσας» και Νούσης Ηλίας)  
της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας 
Π.Ε. Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2020-2021 (έως 31-08-2021), με δικαίωμα τετράμηνης 
παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού 1.273.790,40 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων 
προαίρεσης και ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

14. Έγκριση 2ης τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2020-2021 – Χορήγηση επιδομάτων. 

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

16. Έγκριση παράτασης φυσικού αντικειμένου συμβάσεων που έχουν συναφθεί στα πλαίσια του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το 
TEBA/FEAD 2014-2020, στα πλαίσια της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ΚΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5000146 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020». 

17. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών 
τμημάτων Καναλακίου Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού € 59.500,00 με ΦΠΑ. 

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια συσσωρευτών μονάδων 
αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) για τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων. 
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19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – 
αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση – ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου προς Δ.Δ. 
Αρτοπούλας», αναδόχου «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 30-01-2021. 

21. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-09-2020 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
βλαβών και βελτίωση οδικής λειτουργίας υφιστάμενων γεφυρών της Π.Ε. Ιωαννίνων – 
Διαπλάτυνση γέφυρας Πραμάντων», προϋπολογισμού € 115.000,00 με ΦΠΑ. 

Το μέλος της Επιτροπής κ. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), σχετικά με το 22ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, επεσήμανε τα εξής: «Τοποθετούμαστε θετικά στην έγκριση δαπάνης και την κάλυψη 

της επείγουσας αυτής ανάγκης για «διενέργεια test Civid-19 σε εργαζόμενους και ωφελούμενους κλειστών 
δομών φιλοξενίας ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ», με την παρατήρηση ότι θα πρέπει να προηγείται έρευνα αγοράς 

για καλύτερη τιμή και εφόσον ο χρόνος το επιτρέπει να ακολουθήσει η Περιφέρεια αποδοτικές πρακτικές και 

διαδικασίες άλλων δημόσιων φορέων. Δεχτήκαμε κριτική δια του τύπου για ακριβή χρέωση test covid-19. Σε 

ανάλογη περίπτωση ο Δήμος Ιωαννιτών προσέφυγε σε δημόσια πρόσκληση και πέτυχε τιμή κόστους 38 ευρώ 

ανά δείγμα, από 95 ευρώ τιμής εκκίνησης. Στο μεταξύ καθορίστηκαν ανώτατες τιμές στα τεστ κορονοϊού λόγω 

της κερδοσκοπίας που παρατηρήθηκε στην αγορά.». 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και 
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούμενης, από 19-11-2020 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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2056/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Κατάρτιση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021 
στα πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου 
οικ. έτους 2021 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

Η Οικονομική Επιτροπή 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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. 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. 8/8/27-11-2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 
(διαβιβάσθηκε με το από 27-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3001/27-11-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση του συνημμένου 
στην απόφαση, πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου 2021 στο 
πλαίσιο έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 
2021, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη στην απόφαση, εισηγητική έκθεση της Δ/νσης 
Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στην εισηγητική έκθεση της Δ/νσης Οικονομικού / Τμήμα Προϋπολογισμού & 
Δημοσιονομικών Αναφορών της Περιφέρειας Ηπείρου, επί του προτεινόμενου πίνακα 
οικονομικής στοχοθεσίας, αναφέρονται τα εξής: 

«…Στα πλαίσια που ορίζουν οι διατάξεις: 

 Της αριθ.: 34574/5-7-2018 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 2942 Β΄/20-7-

2018) περί «Καθορισμού διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και 

παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς 

της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ-θέματα λειτουργίας 

του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», 

 Του αριθ.:3635 Β΄/27-8-2018 ΦΕΚ περί διόρθωσης σφαλμάτων στην αριθ: 34574/5-7-2018 Κ.Υ.Α. και 

ορισμού των νέων πρότυπων πινάκων οικονομικής στοχοθεσίας των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, 

 Του αριθ.: 44485/6-8-2018 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ.,  Δ/νση Οικον. Τ.Α., Τμήμα Παρακολούθησης και 

Επεξεργασίας  Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α., με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις επί του νέου 

συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων, 

 Του αριθ.: 61528/28-9-2020 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ.,  Δ/νση Οικον. Τ.Α., Τμήμα Παρακολούθησης και 

Επεξεργασίας  Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α., 

και λαμβάνοντας υπόψη: 

 Την αριθ.: 6/6/1-10-2020,απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής (ΑΔΑ:6ΣΝΝ7Λ9) περί έγκρισης και 

εισήγησης προς την Οικονομική Επιτροπή του σχεδίου Προϋπολογισμού της Περ. Ηπείρου οικ. έτους 

2021, 

 Την αριθ.: 25/1655/6-10-2020 απόφαση  της οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΑΡ37Λ9-2ΕΔ ) περί 

κατάρτισης του σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021, 

σας υποβάλουμε πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021  στα πλαίσια έγκρισης 

του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021, το οποίο συνοψίζει τον 

ετήσιο προϋπολογισμό του φορέα και την ετήσια στοχοθεσία του αναφορικά με την πορεία εκτέλεσης του, 

κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους. 

Στον πρότυπο πίνακα (ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αριθ.: 34574/2018 απόφασης) αποτυπώνεται 

ο ετήσιος Προϋπολογισμός του φορέα  σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους αποτελεσμάτων, ήτοι σε 

στόχους εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού 

αποτελέσματος, ο βαθμός επίτευξης των οποίων και ο προσδιορισμός των αποκλίσεων περιγράφονται 

αναλυτικά στο άρθρο 2 της αριθ.: 34574/5-7-2018 Κ.Υ.Α. 

Συνοπτικά ελέγχονται σε συσχέτιση με τα διαθέσιμα έναρξης: 

 Η πορεία είσπραξης των εσόδων του Προϋπολογισμού σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εσόδων 

κατά τη διάρκεια του έτους, 
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 Η πορεία πραγματοποίησης των εξόδων σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εξόδων κατά τη διάρκεια 

του έτους, 

 Η εξέλιξη του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του έτους, 

 Οι στόχοι της υποομάδας «Ίδια Έσοδα», σε σχέση με την πορεία είσπραξης, καθώς η συγκεκριμένη 

κατηγορία εσόδων ενισχύει σε σημαντικό βαθμό την αυτοτέλεια του ΟΤΑ παρέχοντας τη δυνατότητα 

χρηματοδότησης λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών.  

Για την κατάρτιση  του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2021 η Δ/νση Οικονομικού 

έλαβε υπόψη: 

 Το σχέδιο του Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021 όπως αυτό εγκρίθηκε με την 

αριθ: 25/1655/6-10-2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής(ΑΔΑ:ΩΑΡ37Λ9-2ΕΔ )  

 Τα στοιχεία ισολογισμού που υποβλήθηκαν στη βάση δεδομένων του Υπ. Εσωτερικών κατά την 

καταχώρηση του σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 2021 για την ενημέρωση του 

Παρατηρητηρίου, 

 Την ανάλυση των στόχων σε υποομάδες κωδικών, σύμφωνα με τους νέους πρότυπους πίνακες οικονομικής 

στοχοθεσίας των Περιφερειών όπως αυτοί έχουν οριστεί με το αριθ.: 3635 Β΄/27-8-2018 ΦΕΚ, και του 

αριθ.: 61528/28-9-2020 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ.,   

 Την εκτέλεση του Προϋπολογισμού μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2020 και συγκεκριμένα την πορεία 

είσπραξης των εσόδων (αφαιρουμένων των έκτακτων επιχορηγήσεων) και την πορεία εκτέλεσης των 

δαπανών, σε συνδυασμό με τα απολογιστικά στοιχεία του 2019, 

 Τις εκτιμήσεις της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την πορεία είσπραξης των εσόδων και 

εκτέλεσης των δαπανών αντίστοιχα, όσον αφορά τις πιστώσεις των έργων ΠΔΕ της Περιφέρειας που θα 

πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης -Εθνικοί πόροι και Συγχρηματοδοτούμενα 

(ΚΥΑ:55907/29-7-2019 περί «Κατάρτισης του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2021 ), 

 Την αρχή της ισοσκέλισης του Προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων συμπεριλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου,  

 Την πορεία εξέλιξης των απλήρωτων υποχρεώσεων μέχρι και τον Σεπτέμβριο  του 2020 σε σχέση με την 

31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους, 

 Τον έλεγχο της ταύτισης της στοχοθεσίας με τον προϋπολογισμό του έτους, που προϋποθέτει την μηδενική 

τιμή της στήλης 18, 

 Την ταύτιση του ποσού των διαθεσίμων με τα στοιχεία ισολογισμού που υποβλήθηκαν στην βάση 

δεδομένων του Υπ. Εσωτερικών, 

 Την συνθήκη ότι ο στόχος των απλήρωτων υποχρεώσεων στην λήξη του έτους της στοχοθεσίας(στήλη 16-

Δεκέμβριος), ισούται υποχρεωτικά με μηδέν.  

 Την συνθήκη της ταύτισης του οικονομικού αποτελέσματος με το αποθεματικό επί ισοσκελισμένου 

Προϋπολογισμού..…». 

6. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την κατάρτιση του πίνακα 
οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2020 στα πλαίσια έγκρισης του 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2020, όπως 
υποβλήθηκε από τη Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Καταρτίζει τον πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021 στα 
πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 
2021, όπως επισυνάπτεται στον συνημμένο στην απόφαση αυτή φάκελο, που περιλαμβάνει την 
αριθμ. 8/8/27-11-2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου και την 
εισηγητική έκθεση της Δ/νσης Οικονομικού / Τμήμα Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών 
Αναφορών της Περιφέρειας Ηπείρου, με τον υποβληθέντα πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας. 

Β. Τον ανωτέρω πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021 στα 
πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 
2021, υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, και εισηγείται την ψήφισή του. 

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής: 
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κ.κ. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) και Κιτσανού Μαργαρίτα, επισημαίνοντας ότι θα τοποθετηθούν 
αναλυτικά, στη συζήτηση του θέματος στη σχετική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

κ. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), με το εξής σκεπτικό: «Τοποθετούμαστε αρνητικά στην 

εισήγηση για την "έγκριση του Πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας έτους 2021", της Περιφέρειας Ηπείρου, 

επικεντρώνοντας σε δυο βασικούς κυρίως λόγους. Στο ότι: α) Δεν προηγήθηκε δημόσιος διάλογος και β) Δεν 

συμφωνούμε με τις εκτιμήσεις της περιφερειακής Αρχής στα ζητήματα του αναπτυξιακού σχεδιασμού που 

επικαλείται, καθόσον δεν συζητήθηκε και δεν περιήλθε σε γνώση μας καμία πρόταση και σχέδιο αναπτυξιακού 

προγράμματος, παρά το γεγονός ότι επανειλημμένα θέσαμε το θέμα της συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο 

του 5ετούς ΕΠΑ (Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης) και του ΕΣΠΑ 2021-2027.». 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΩΧ37Λ9-Χ1Ρ



-12- 
 

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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2057/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 01-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού 
κόμβου στην Ε.Ο. Γέφυρας Καλογήρου – Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη Ζέφυρος)», 
προϋπολογισμού 545.000,00 € 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 

(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 

Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 
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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. 12/655/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία: Α. 

εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 195.000,00 € με ΦΠΑ, για την κατασκευή του 

έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Γέφυρας Καλογήρου – 

Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη Ζέφυρος)», συνολικού προϋπολογισμού 545.000,00 € 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», 

ενώ η υπόλοιπη δαπάνη, ποσού € 350.000,00 με ΦΠΑ, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 

071.9771.01.024.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, 

σύμφωνα με τις αριθμ. αριθμ. 3/177/28-01-2020 και 8/450/24-03-2020 αποφάσεις της Οικονομικής 

Επιτροπής, και τις με α/α 523 & αρ. πρωτ. 11788/934/28-01-2020 και α/α 970 & αρ. πρωτ. 

41293/3074/24-03-2020 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν αντίστοιχα, 

με α/α 511 και α/α 993 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού 

Περιφέρειας Ηπείρου και Β. 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, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 5217/11-05-2020 εισήγηση της 

Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 53233/5186/11-05-2020 

απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η., σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.024.01 του 

προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 (για ποσό € 350.000,00 

με ΦΠΑ) και του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - 

αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (για 

ποσό € 195.000,00 με ΦΠΑ). Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με 

μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την αριθμ. 14/765/05-06-2020 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 28-05-2020 κλήρωση 

τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

7. Την αριθμ. 19/1148/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 

από 17-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-07-2020 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. 90276 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 

«Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Γέφυρας Καλογήρου – Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη 

Ζέφυρος)», προϋπολογισμού 545.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 

071.9771.01.024.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 

(για ποσό € 350.000,00 με ΦΠΑ) και του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο 

«Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 

2018-2020» (για ποσό € 195.000,00 με ΦΠΑ), σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης 

αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.» με ποσό προσφοράς 219.333,28 € προ 

Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 50,10%. 

8. Την αριθμ. 25/1660/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 

2ο/25-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-07-2020 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. 90276 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 

«Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Γέφυρας Καλογήρου – Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη 

Ζέφυρος)», προϋπολογισμού 545.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 

071.9771.01.024.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 

(για ποσό € 350.000,00 με ΦΠΑ) και του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο 

«Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 
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2018-2020» (για ποσό € 195.000,00 με ΦΠΑ) και σύμφωνα με το οποίο: 

Α. απορρίφθηκε η προσφορά του αναδειχθέντος με την αριθμ. 19/1148/29-07-2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, προσωρινού μειοδότη, οικονομικού φορέα «ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.», επειδή τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που υπέβαλε εμπρόθεσμα, δεν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους 
της οικείας διακήρυξης οπότε δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, αφού δεν εκπληρώνεται η 
απαίτηση του άρθρου 22.Α.1 αυτής και συγκεκριμένα επειδή «δεν υποβλήθηκε αντίγραφο ποινικού 
μητρώου του κου Πάνου Πελοπίδα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αλλά αντί αυτού 
κατατέθηκε αντίγραφο αίτησης του για έκδοση ποινικού μητρώου με ημερομηνία 17-8-2020, ούτε 
υπέβαλλε αίτημα προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το 
οποίο θα έπρεπε να συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει 
αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, ώστε η αναθέτουσα αρχή να παρατείνει την προθεσμία 
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση τους από τις αρμόδιες 
αρχές, όπως το άρθρο 4.2γ της διακήρυξης ορίζει » 

Β. αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, ο οικονομικός φορέας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ», που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, ήτοι μέση τεκμαρτή έκπτωση 46,34%, με ποσό προσφοράς 
235.842,64 € χωρίς ΦΠΑ και  

Γ. Διαβιβάστηκε η απόφαση, προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
προκειμένου να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 72 του Ν. 4412/2016 
για το θέμα της κατάπτωσης υπέρ της αναθέτουσας αρχής (Περιφέρεια Ηπείρου), της εγγύησης 
συμμετοχής στον ως άνω διαγωνισμό, που είχε προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα «ΟΡΡΑΟΝ 
Α.Τ.Ε.». 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 

(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14553/24-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2963/24-11-

2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 12-

11-2020 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 

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 46,34% και  ποσό 

προσφοράς 235.842,64 € χωρίς ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 12-11-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-07-2020 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. 90276 για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Γέφυρας Καλογήρου – Πρέβεζας (θέση 
Λιμποχωβίτη Ζέφυρος)», προϋπολογισμού 545.000,00 € με Φ.Π.Α, σε βάρος των πιστώσεων του 
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.024.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 
2020 (για ποσό € 350.000,00 με ΦΠΑ) και του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-
2020» (για ποσό € 195.000,00 με ΦΠΑ), 

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 και των δηλωθέντων 
στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό 
φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 46,34% και ποσό 
προσφοράς 235.842,64 € χωρίς ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 

με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90276, που διενεργήθηκε στις 01-07-2020, για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Γέφυρας 

Καλογήρου – Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη Ζέφυρος)», προϋπολογισμού 545.000,00 € με Φ.Π.Α, σε 

βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.024.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 

/ Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 (για ποσό € 350.000,00 με ΦΠΑ) και του έργου της ΣΑΕΠ 530 με 
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Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (για ποσό € 195.000,00 με ΦΠΑ) 

στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ», με μέση 
τεκμαρτή έκπτωση 46,34% και  ποσό προσφοράς 235.842,64 € χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τα 1ο/17-07-
2020 και 2ο/25-09-2020 Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού, τα οποία εγκρίθηκαν αντίστοιχα, με τις 
αριθμ. 19/1148/29-07-2020 και 25/1660/06-10-2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει 
του ανωτέρω, από 12-11-2020 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 «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ 

ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό 

των 235.842,64 € χωρίς ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.024.01 του 

προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 (για ποσό € 350.000,00 με 

ΦΠΑ) σύμφωνα με τις αριθμ. αριθμ. 3/177/28-01-2020 και 8/450/24-03-2020 αποφάσεις της Οικονομικής 

Επιτροπής, και τις με α/α 523 & αρ. πρωτ. 11788/934/28-01-2020 και α/α 970 & αρ. πρωτ. 

41293/3074/24-03-2020 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν αντίστοιχα, με 

α/α 511 και α/α 993 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας 

Ηπείρου και του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση 

εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (για ποσό € 195.000,00 

με ΦΠΑ). 

 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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στα Ιωάννινα, την 12η Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ., η 

Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 

ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΘΕΣΗ ΛΙΜΠΟΧΩΒΙΤΗ ΖΕΦΥΡΟΣ)» και συστημικό 

αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 90276, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 14/765/05-06-2020 

απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθε προκειμένου να 

προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου 

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ» με παρόντα τα μέλη της: 

 

1. Γεώργιο Μαχαιρά   Πολιτικό Μηχανικό (Πρόεδρος) 

2. Αγνή Κερομύτη   Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ (Μέλος) 

3. Γεώργιο Οικονόμου   Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (Μέλος) 

 

και έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ΄ αριθμ. 19/1148/29-07-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 

με την οποία εγκρίθηκε το από 17-7-2020 1o πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του από 1-7-2020 ανοικτού 

μειοδοτικού διαγωνισμού. 

2. Την από 10-8-2020 ηλεκτρονική κοινοποίηση στους συμμετέχοντες της ανωτέρω εγκριτικής 

απόφασης Ο.Ε. 

3. Το με αρ. πρωτ. 104059/9856/25-8-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Η. 

με το οποίο κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

που καθορίζονται στα άρθρα 23.2 – 23.10 της διακήρυξης προς έλεγχο, και η από 25-8-

2020 ανάρτησή του στο ΕΣΗΔΗΣ μέσω του «επικοινωνία». 

4. Η από 2-9-2020 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον 

προσωρινό ανάδοχο μέσω του «επικοινωνία» του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ. 

5. H υπ΄ αριθμ. 1416/2-9-2020 αίτηση προσωρινού αναδόχου με συνημμένο το φάκελο 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, ο οποίος κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας 

Αρχής και έλαβε αρ. πρωτ. 118648/11179/3-9-2020. 

6. Το από 25/9/2020 2ο Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του 

διαγωνισμού του έργου του θέματος, με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγήθηκε τον 

αποκλεισμό του οικονομικού φορέα «ΟΡΡΑΟΝ Α.Ε.» και την ανάδειξη ως προσωρινού 

αναδόχου του δεύτερου κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικού φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ 

ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 46,34% που αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ μέσω 

του «επικοινωνία» στις 28/9/2020. 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 
 
 
ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ 
ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΓΕΦΥΡΑΣ 
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΘΕΣΗ 
ΛΙΜΠΟΧΩΒΙΤΗ ΖΕΦΥΡΟΣ)» 
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7. Την υπ΄ αριθμ. 25/1660/06-10-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου. 

8. Την κοινοποίηση στις 15/10/2020 μέσω ΕΣΗΔΗΣ της παραπάνω απόφασης στους 

οικονομικούς φορείς. 

9. Την υπ΄ αριθμ. 143475/13381/26-10-2020 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. 

υποβολής δικαιολογητικών, με την οποία κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ», όπως  εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της και σε 

εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την 

παράγραφο 12α του άρθρου 43 του Ν. 4605/19, και του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης να 

υποβάλλει τα δικαιολογητικά των άρθρων 23.2 - 23.10 της διακήρυξης όπως αυτά 

δηλώθηκαν στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

10. Την υποβολή από τον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ» μέσω 

του «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στις 3/11/2020 τριών μηνυμάτων υποβολής 

δικαιολογητικών και στις 4/11/2020 δηλαδή εντός τριών (3) ημερών και συνεπώς 

εμπρόθεσμα στο πρωτόκολο της Π.Η. φάκελου με δικαιολογητικά για τον έλεγχό τους που 

έλαβε αρ. πρωτ. 157865/14553, 

  

προέβη στην αποσφράγιση του ανωτέρου φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας και ορθότητας 

των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν, καθώς και όσων δικαιολογητικών 

αναρτήθηκαν μέσω ΕΣΗΔΗΣ.  

Μετά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

απεφάνθη ότι τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 

23.2 έως και 23.10 της διακήρυξης.  

Τέλος συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο θα κοινοποιηθεί μέσω της λειτουργικότητας 

«επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου στην οποία η 

Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται, ο διαγωνισμός του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ 

ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΘΕΣΗ ΛΙΜΠΟΧΩΒΙΤΗ ΖΕΦΥΡΟΣ)» με 

συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 90276 και μέσο ποσοστό έκπτωσης 46,34%, να  κατακυρωθεί στον 

οικονομικό φορέα ««ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ».  

 

 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  12/11/2020 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
 
 
 

 Γεώργιος Μαχαιράς  Αγνή Κερομύτη  Γεώργιος Οικονόμου 
 

  

ΑΔΑ: ΩΩΧ37Λ9-Χ1Ρ



-18- 
 

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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2058/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-03-2020 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση βατότητας 
οδικού δικτύου Κουκουλιών ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 80.000,00 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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.  

http://www.php.gov.gr/
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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. 10/564/12-03-2019 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 «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Κουκουλιών ΠΕ Άρτας»,  
προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια 
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 2664/06-03-
2019 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 
8743/725/06.03.2019 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. 2014ΕΠ53000003 και τίτλο 
«Συντήρηση  - αποχιονισμός  - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014 - 2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)», 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. 5/324/18-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους των 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 17-02-2020 κλήρωση 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

7. Την αριθμ. 7/396/13-03-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η με 
αριθμ. 34201/3038/10-03-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Απόφαση 
μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Κουκουλιών 
Π.Ε. Άρτας», λόγω αδυναμίας συνεδρίασης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού». 

8. Την αριθμ. 25/1664/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 25-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-03-2020 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. 87965 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Κουκουλιών ΠΕ Άρτας»,  προϋπολογισμού 80.000,00 € με 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 και τίτλο 
«Συντήρηση  - αποχιονισμός  - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014 - 2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)», και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός 
μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. 
Ο.Ε.», με προσφορά 34.193,54 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα 
επτά τοις εκατό (47,00%). 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14595/25-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2971/25-11-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 13-
11-2020 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 
«ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.», με προσφορά 34.193,54 € (με 
αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα επτά τοις εκατό (47,00%). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 13-11-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-03-2020 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. 87965 για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Κουκουλιών ΠΕ Άρτας»,  προϋπολογισμού 
80.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 και 
τίτλο «Συντήρηση  - αποχιονισμός  - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014 - 2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)», 
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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 και των δηλωθέντων 
στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό 
φορέα «ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.», με προσφορά 34.193,54 € (με 
αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα επτά τοις εκατό (47,00%). 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
που διενεργήθηκε στις 23-03-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Κουκουλιών ΠΕ Άρτας»,  προϋπολογισμού 80.000,00 € 
με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 και τίτλο 
«Συντήρηση  - αποχιονισμός  - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014 - 2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)», 

στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.», με 
προσφορά 34.193,54 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα επτά τοις 
εκατό (47,00%), σύμφωνα με το από 25-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 25/1664/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του 
ανωτέρω, από 13-11-2020 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 «ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.»  και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στο ποσό των 34.193,54 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και την προκαλούμενη δαπάνη, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση  - 
αποχιονισμός  - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 
2014 - 2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)». 

 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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/Π.Η. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  

 

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.» 

του έργου: 

 

«Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Κουκουλιών Π.Ε. Άρτας»  
 

Εκτιμώμενης αξίας 80.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

Οι υπογράφοντες: 

1. Μίχος Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στο Δήμο Ιωαννιτών, Πρόεδρος  

2. Πήχα Αλεξία, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, στο Δήμο Ιωαννιτών, τακτικό μέλος  

3. Σιώμος Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, στη ΔΤΕ ΠΕΙ, αναπληρωματικό μέλος  

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με: 

 Το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε στις 17-02-2020 με 

ταυτότητα κλήρωσης: mimed-ecb-a-2-id-aa-5455-eba-2020-02-14-08:00:00.000000 

 Την με αριθ. 5/324/18-02-2020 (ΑΔΑ: Ω29Ο7Λ9-ΝΜΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου περί συγκρότησης της Επιτροπής του Διαγωνισμού του θέματος. 

και έχοντας υπόψη  

 Την με αριθ. 10/564/12-03-2019 (ΑΔΑ: 6Χ4Κ7Λ9-3ΝΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία  εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, 

με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Την με αριθ. 7/396/13-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΛΒ7Λ9-ΡΜΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η με αριθ. 34201/3038/10-03-2020 απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα « Απόφαση μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης των 

προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του 

έργου: «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Κουκουλιών Π.Ε. Άρτας» λόγω αδυναμίας της 

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 

 την με αριθ. 25/1664/06-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΡ37Λ9-2ΕΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 25-09-2020 πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του από 23-03-2020 

ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. 

 την από 15-10-2020 κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προς τους 

συμμετέχοντες, μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

 το με αριθ. πρωτ. 143514/13394/26-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Ηπείρου που στάλθηκε την 26-10-2020 μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» στον προσωρινό ανάδοχο, με το οποίο τον προσκαλεί να υποβάλλει τα 

προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης (άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης) προς έλεγχο. 
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 την από 04-11-2020 ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό μειοδότη (μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ αριθμό συστήματος 87965 και της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας») στην 

αναθέτουσα αρχή 

 την από 05-11-2020 υποβολή στη Δ/νση Τεχνικών  Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με αρ. πρωτ. 

εισερχόμενου εγγράφου  158314/14595, 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 13-11-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. σε συνεδρίαση προκειμένου να 

προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου «Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.» για την 

κατακύρωση της σύμβασης.  

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και ύστερα από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, 

διαπιστώνει ότι: 

 τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα 

 τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικίας 

διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ 

 αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21,22, και  23 

της οικείας διακήρυξης 

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: 

«Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Κουκουλιών Π.Ε. Άρτας» προϋπολογισμού 80.000,00 € (με 

αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) στον προσωρινό ανάδοχο «Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.».  

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.   

Ιωάννινα,  13 Νοεμβρίου 2020  
Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο πρόεδρος Τα μέλη 

 
 

Κωνσταντίνος Μίχος 

 
 

Αλεξία Πήχα 
 
 

Γιώργος Σιώμος 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2059/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-09-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού 
Δίκορφο – Άγιος Ιωάννης – σημείο πυρασφάλειας περιοχής», προϋπολογισμού € 360.000,00 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 

http://www.php.gov.gr/
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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. 4/230/07-02-2020 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 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Δίκορφο – Άγιος Ιωάννης – σημείο πυρασφάλειας 
περιοχής», προϋπολογισμού 360.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 
1262/29-01-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την 
αριθμ. 158021/15715/28-01-2020  απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων 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 με τίτλο «Συντήρηση  - 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 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 Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την αριθμ. 22/1451/28-08-2020 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 28-08-2020 
κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

7. Την αριθμ. 26/1737/16-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 06-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-09-2020 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. 90279 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση οδού Δίκορφο – Άγιος Ιωάννης – σημείο πυρασφάλειας περιοχής», 
προϋπολογισμού 360.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με 
Κ.Α.2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση  - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 - 2020» και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», με ποσό 
προσφοράς 128.761,61 € χωρίς Φ.Π.Α και μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,65%. 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15112/27-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3005/27-11-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 12-
11-2020 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 στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», με ποσό προσφοράς 128.761,61 € χωρίς 
Φ.Π.Α και μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,65%. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 12-11-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-09-2020 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. 90279 για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Δίκορφο – Άγιος Ιωάννης – σημείο πυρασφάλειας 
περιοχής», προϋπολογισμού 360.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση  - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 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 
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 στην εργοληπτική 
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επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», με ποσό προσφοράς 128.761,61 € χωρίς 
Φ.Π.Α και μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,65%. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
που διενεργήθηκε στις 18-09-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Δίκορφο – Άγιος Ιωάννης – σημείο πυρασφάλειας περιοχής», 
προϋπολογισμού 360.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με 
Κ.Α.2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση  - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020», 

στον οριστικό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», με ποσό 
προσφοράς 128.761,61 € χωρίς Φ.Π.Α και μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,65%, σύμφωνα με το από 06-10-
2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 26/1737/16-10-2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 12-11-2020 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 εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ»  και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στο ποσό των 128.761,61 € χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση  - αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού 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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
 

2Ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 
 

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ» του έργου: «Αποκατάσταση οδού Δίκορφο-Άγιος 
Ιωάννης-σημείο πυρασφάλειας περιοχής» προϋπολογισμού 360.000,00 € (με ΦΠΑ). 

 
 

Στα Ιωάννινα, στις 16-11-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. οι υπογράφοντες: 
 

1. Καραγιώτη Αικατερίνη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Η., πρόεδρος 

2. Σαούγκος Γεώργιος, ΠΕ Γεωπονίας στο Δήμο Ιωαννιτών, τακτικό μέλος 

3. Ελένης Χρήστος , ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Δήμο Ζίτσας, τακτικό μέλος 
 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας σύμφωνα με την αριθ. 

22/1451/28-08-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου έχοντας υπόψη: 
 

1. Την με αριθ. 26/1737/16-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΦΘΘ7Λ9-ΞΚ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 06-10-2020 πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του από 18-09-2020 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

2. Την κοινοποίηση της ανωτέρω εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 

μέσω του συστήματος επικοινωνίας του διαγωνισμού στις 26/10/2020 στους συμμετέχοντες. 
3. Το με αριθ. πρωτ. 150994/13972/06-11-2020 Έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου με το οποίο 

κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-
23.10 της διακήρυξης προς έλεγχο. 

4. Τα από 12-11-2020 ηλεκτρονικά υποβληθέντα δικαιολογητικά στο χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής 

Υποβολής Δικαιολογητικών», τα οποία υποβλήθηκαν και σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο της 
Υπηρεσίας σε σφραγισμένο φάκελο. 

 
Συνήλθαμε 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 έλεγχο 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». 

 
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 
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Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου 

«Αποκατάσταση οδού Δίκορφο-Άγιος Ιωάννης-σημείο πυρασφάλειας περιοχής» στον 
οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ». 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν (5) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω. 
 

Ιωάννινα,12 Νοεμβρίου 2020 

 
Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

 
Η πρόεδρος 

 

 

Αικατερίνη Καραγιώτη 

 Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

Τα μέλη 

 

 

 Σαούγκος Γεώργιος 

 ΠΕ Γεωπονίας 

 

Ελένης Χρήστος 

Ηλεκτρολόγος 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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2060/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 20-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-11-2020 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης στη Μονή Σέλτσου (Γ΄ φάση)», 
προϋπολογισμού € 300.000,00 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

http://www.php.gov.gr/
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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 με αριθμ. πρωτ. 142888/4658/13-10-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με 
την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 300.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση 
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (υποέργο «Βελτίωση 
πρόσβασης στη Μονή Σέλτσου (Γ΄ φάση)». 

6. Την αριθμ. 26/1740/16-10-2020 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 Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης στη 
Μονή Σέλτσου (Γ΄ φάση)», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 13428/13-10-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 142942/13315/13-10-2020 
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 Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και 
τίτλο «Συντήρηση – 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 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθμ. 28/1884/06-11-2020 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 02-11-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15581/24-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2964/24-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση, το από 20-11-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 20-11-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΤΕ.ΚΑΤ. 
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και Δ.Τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.», με προσφορά 120.700,40 € (με 
αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα κόμμα έντεκα τοις εκατό 
(50,11%). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 20-11-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-11-2020 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
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ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 93400 για την κατασκευή 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης στη Μονή Σέλτσου (Γ΄ φάση)», 
προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α., 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», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα 
απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, 
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
και Δ.Τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.», με προσφορά 120.700,40 € (με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση 
τεκμαρτή έκπτωση πενήντα κόμμα έντεκα τοις εκατό (50,11%). 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  ( 1 ο )  

 
Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του 
έργου: 
«Βελτίωση πρόσβασης στη Μονή Σέλτσου (Γ’ Φάση)», προϋπολογισμού 300.000,00 € (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 
 
Στα Ιωάννινα, στις 20-11-2020, ημέρα Παρασκευή, οι υπογράφοντες: 

1. Αθανάσιος Χαχούλης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στο Δήμο Ιωαννιτών, Πρόεδρος 

2. Γεώργιος Ναούμ, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. στο Δήμο Δωδώνης, μέλος 

3. Χριστίνα Δημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε. Ιωαννίνων, μέλος 

 
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα 
με την υπ΄ αριθμ. 28/1884/6-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου κατόπιν της υπ’ αριθμ. 14380/2-11-2020 εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψε από την ηλεκτρονική κλήρωση που 
πραγματοποιήθηκε στις 2-11-2020 ενώπιον της επιτροπής ηλεκτρονικών κληρώσεων της 
Δ.Τ.Ε./Π.Η. (mimed-ecb-a-2-id-aa-7623-eba), συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να 
προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών 
φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με 
την αρ. πρωτ. 151017/13980/27.10.2020 (20PROC007557567 2020-10-29) προκήρυξη και της 
με αριθμό (ΑΔΑΜ: 20PROC007557623 2020-10-29) διακήρυξης του έργου του θέματος. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την απαρτία της Ε.Δ. καθώς ήταν 
παρόντα όλα τα μέλη της, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, 
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 
93400. 
Διαπιστώθηκε ότι υπέβαλλαν προσφορές ηλεκτρονικά, έξι (6) οικονομικοί φορείς σύμφωνα 
με τον ακόλουθο πίνακα Ι: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής 
Προσφοράς 

1 Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 15/11/2020 18:45:42 

2 ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 16/11/2020 09:31:51 

3 ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 16/11/2020 12:02:33 

4 
Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 16/11/2020 12:41:09 

5 Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ 16/11/2020 13:08:28 

6 ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ Δ.Τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.  16/11/2020 14:53:58 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ: «Βελτίωση πρόσβασης στη Μονή 
Σέλτσου (Γ’ Φάση)» 

 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 300.000,00 € 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 4.1β της διακήρυξης, η Ε.Δ. προέβη στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου 
«Οικονομική Προσφορά».  
Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο σχετικός 
κατάλογος μειοδοσίας προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και 
αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους 
σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για 
την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016. 
Όλες οι προσφορές καταχωρήθηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη 
μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας ΙΙ). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

α/α 
α/α καταθ. 

ΕΣΗΔΗΣ 
Επωνυμία Οικονομικού Φορέα 

Ποσοστό 
Έκπτωσης % 

1. 172025 ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ Δ.Τ. 
Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. 

50,11 % 

2. 172010 Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 

46,99 % 

3. 171144 Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 43,93 % 

4. 171980 Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ 42,02 % 

5. 171998 ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 39,02 % 

6. 171567 ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 36,07 % 

 
Κατόπιν, η Ε.Δ. ξεκινώντας από τον τελευταίο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά 
μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης.  

Στη συνέχεια και σε εφαρμογή του άρθρου 4.1ζ της διακήρυξης, η Ε.Δ. προέβη στον 
έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των οικονομικών φορέων 
σύμφωνα με την εγκύκλιο 17/10 (αρ. πρωτ. Δ17γ/9/154/ΦΝ437/21-9-10). Η Ε.Δ. έχοντας 
υπόψη τις με αριθμό: 79743,79744,79748,79753,79755,79757/20.11.2020 βεβαιώσεις 
εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών του ΤΜΕΔΕ διαπίστωσε ότι όλες οι εγγυητικές 
συμμετοχής είναι έγκυρες. 

Η Ε.Δ. αποφάσισε να κάνει δεκτές τις οικονομικές προσφορές όλων των οικονομικών 
φορέων.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ  

α/α 
α/α καταθ. 

ΕΣΗΔΗΣ 
Επωνυμία Οικονομικού Φορέα 

Ποσοστό 
Έκπτωσης % 

1. 172025 ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ Δ.Τ. 
Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. 

50,11 % 

2. 172010 Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 

46,99 % 

3. 171144 Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 43,93 % 

4. 171980 Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ 42,02 % 

5. 171998 ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 39,02 % 

6. 171567 ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 36,07 % 
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Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρμογή του άρθρου 4.1η της διακήρυξης, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού(Ε.Δ.) εισηγείται την ανάθεση σύμβασης του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης στη 
Μονή Σέλτσου (Γ’ Φάση)», προϋπολογισμού 300.000,00 € (με αναθεώρηση και με Φ.Π.Α.) 
στον πρώτο μειοδότη του Πίνακα ΙΙΙ, στον οικονομικό φορέα: «ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΚΑΙ Δ.Τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.» (προσωρινός ανάδοχος), με προσφορά 120.700,40 € (με αναθεώρηση, 
χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα κόμμα έντεκα τοις εκατό (50,11%).  
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται εις τετραπλούν (4) από την Ε.Δ. και 
υποβάλλεται ως ηλεκτρονικό αρχείο στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.  
 

Ιωάννινα,  20 Νοεμβρίου 2020 
Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο πρόεδρος Τα μέλη 

 
 
 

Αθανάσιος Χαχούλης  

 
 

Γεώργιος Ναούμ 

  
 

Χριστίνα Δημητρίου 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2061/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 6ο 

Έγκριση του από 20-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Επείγουσες στερεωτικές εργασίες σε νερόμυλο περιοχής Καλπακίου του Δήμου Πωγωνίου», 
προϋπολογισμού 50.000,00 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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, 

http://www.php.gov.gr/
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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 αριθμ. 25/1685/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου για 
την υλοποίηση του έργου «Επείγουσες στερεωτικές εργασίες σε νερόμυλο περιοχής Καλπακίου του 
Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 4477/02-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο. Επίσης ορίστηκαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού € 50.000,00 με 
ΦΠΑ και η 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 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. 

6. Την αριθμ. 26/1806/16-10-2020 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 «Επείγουσες στερεωτικές εργασίες σε νερόμυλο περιοχής 
Καλπακίου του Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού € 50.000,00 με Φ.Π.Α., 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», σύμφωνα με την μελέτη 
του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
145381/13554/15-10-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και βάσει της 
σχετικής Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου, η 
σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 25/1685/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, 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. 13555/15-10-2020  εισήγηση της υπηρεσίας. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 15131/20-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2972/25-11-
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 
«ΡΑΦΤΗΣ ΕΝΤΙ», με ποσό προσφοράς 38.306,45 €  χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης  5,00 
%. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 20-11-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 12-11-2020 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 151141/14021/10-11-2020 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 26/1806/16-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες στερεωτικές εργασίες σε νερόμυλο 
περιοχής Καλπακίου του Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού € 50.000,00 με Φ.Π.Α., 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», 

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 οικονομικών φορέων: α) ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ β) ΡΑΦΤΗΣ ΕΝΤΙ και γ) 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του 
δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην 
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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 
ΡΑΦΤΗ ΕΝΤΙ  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 «ΡΑΦΤΗΣ ΕΝΤΙ», με ποσό προσφοράς 38.306,45 €  χωρίς Φ.Π.Α. και 
με ποσοστό έκπτωσης  5,00 %. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες στερεωτικές εργασίες σε νερόμυλο περιοχής Καλπακίου του 
Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού € 50.000,00 με Φ.Π.Α., 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», στον οικονομικό φορέα «ΡΑΦΤΗΣ ΕΝΤΙ», με ποσό 
προσφοράς 38.306,45 €  χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης  5,00 % και 

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα ΡΑΦΤΗ ΕΝΤΙ, και την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 38.306,45 €  χωρίς 
Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, 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». 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
Διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, όπως  τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 43 του  Ν. 4605/19  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης – άρθρο 125 του Ν. 4412/2016,  για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των 
εργασιών του έργου «Επείγουσες στερεωτικές εργασίες σε νερόμυλο περιοχής 
Καλπακίου του Δήμου Πωγωνίου », προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α..  
 

Στα Ιωάννινα, την 12-11-2020 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 09:30 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1.  Μαρινέλα  Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος 
2.  Καλλιόπη  Αλεξίου , Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος  
3.  Νικόλαος Κολιός, Πολιτικός   Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος  
 
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και 
σύμφωνα με: 

-  την υπ. αριθμ. 1/75/10-01-2020  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΗ,  

- το από 11-11-2020 Πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕΠΗ για τον ορισμό τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών  της επιτροπής διαγωνισμού, 

και έχοντας υπόψη: 

- Την υπ. αριθμ.136296/4473/02-10-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2020ΕΠ53000001, 

- Την υπ. αριθμ. 26/1806/16-10-2020 (ΑΔΑ : ΨΦΘΘ7Λ9-ΞΚ7) απόφαση της Οικ/μικής 

Επιτροπής ΠΗ, έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευσης 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 «Επείγουσες 
στερεωτικές εργασίες σε νερόμυλο περιοχής Καλπακίου του Δήμου Πωγωνίου », 
προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α., 
 

- Την υπ. αριθμ. 151141/14021/10-11-2020  Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 

σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 της ΔΤΕΠΗ, με την οποία προσκλήθηκαν 
τρεις (3) οικονομικοί φορείς,   

συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 346 της Περιφέρειας Ηπείρου και συνήλθαμε σε συνεδρίαση, 
προκειμένου να προβούμε στη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα 
ανωτέρω. Μετά την επέλευση της ώρας  10:00 π.μ. η Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε τη λήξη 
της παραλαβής και μέλος της Επιτροπής μετέβη στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας από όπου 
παρέλαβε τρείς (3) φακέλους προσφορών. 

Οι προσφορές που παρελήφθησαν, καταχωρήθηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1, και όλοι οι 
φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν από την Επιτροπή. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

Σειρά κατάταξης 
προσέλευσης 

Αρ. Πρωτ. Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

1 162119/14914/11-11-2020 ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ   

2   162198/14928/11-11-2020  ΡΑΦΤΗΣ  ΕΝΤΙ 

3    162534/14959/12-11-2020 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ   ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών της υπ. αριθμ. πρωτ. 151141/14021/10-11-2020 Πρόσκλησης σε διαδικασία 

διαπραγμάτευσης. Κάθε φάκελος προσφοράς συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους 
φακέλους: α) φάκελο δικαιολογητικών και β) φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι 
φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφησαν τα δικαιολογητικά σε κάθε σελίδα από τα μέλη της 
Επιτροπής. Στη συνέχεια η Ε.Δ αποσφράγισε σε δημόσια συνεδρίαση τις οικονομικές 
προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε συμμετέχοντα. 
Ακολούθησε ο έλεγχος  της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και 
των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης. 
Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον  κατωτέρω 
Πίνακα 2  κατά σειρά μειοδοσίας.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Αρ. Πρωτ. Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Έκπτωση 

% 

 1ος 162198/14928/11-11-20  ΡΑΦΤΗΣ  ΕΝΤΙ   5,00% 

 2ος  162119/14914/11-11-20 ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ   2,00% 

3ος  162534/14959/12-11-20 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ   ΘΕΟΔΩΡΟΣ   1,00% 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως: 

-  της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, 
αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 

Από τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε η ορθή 
συμπλήρωσή τους. 
 
Οι προσφορές των διαγωνιζομένων που κρίθηκαν παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας, μετά τους 
ανωτέρω ελέγχους των δικαιολογητικών συμμετοχής, καταχωρούνται στον  κατωτέρω Πίνακα 
3. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
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Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Αρ. Πρωτ. Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Έκπτωση 

% 

 1ος 162198/14928/11-11-20  ΡΑΦΤΗΣ  ΕΝΤΙ   5,00% 

 2ος  162119/14914/11-11-20 ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ   2,00% 

3ος  162534/14959/12-11-20 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ   ΘΕΟΔΩΡΟΣ   1,00% 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού καλεί με το αριθ. Πρωτ.162198/14928/11-11-2020 έγγραφό της, τον 
προσωρινό μειοδότη « ΡΑΦΤΗΣ  ΕΝΤΙ » να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη 
της παρούσας, σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, επικαιροποιημένα και σε ισχύ 
τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, όπως δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ και απαιτούνται για τη 
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς και των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε σφραγισμένο φάκελο, στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. 
Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού διέκοψε την συνεδρίασή της. 
Στις 20 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε 
σε συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη «ΡΑΦΤΗΣ  ΕΝΤΙ » με το αριθ. πρωτ. 
164058/15131/16-11-2020  έγγραφό του. 
 
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 με τους όρους της 
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης του έργου « Επείγουσες στερεωτικές εργασίες σε νερόμυλο  περιοχής 
Καλπακίου του Δήμου Πωγωνίου », προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α., στον 
οικονομικό φορέα « ΡΑΦΤΗΣ  ΕΝΤΙ »,ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης με ποσό 
προσφοράς 38.306,45 €  χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης  5,00 %. 
 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού ως κατωτέρω.  

Ιωάννινα  20-11-2020 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Η   πρόεδρος Τα μέλη 

 

 
Μαρινέλα    Μπλιθικιώτη  

 

 
    Καλλιόπη  Αλεξίου  

 
 

  Νικόλαος Κολιός    
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2062/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

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 
κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)», προϋπολογισμού 370.000,00 
€ 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

http://www.php.gov.gr/
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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. 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. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020, 11/48/27-07-2020 και 13/61/22-
10-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 4/244/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 300.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ 9771 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, έργων 
χρηματοδοτούμενων από έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του έργου 
«Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)». 

7. Την με α/α 637 και αρ. πρωτ. 19173/1432/07-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΓ9Ρ7Λ9-ΚΙΛ) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 300.000,00 για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή 
κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)», σε βάρος των πιστώσεων του 
Ε.Φ./ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.036.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα της Περιφέρειας 
Ηπείρου, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 627 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την με αρ. 167237/5399/20-11-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 70.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 για το υποέργο «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας - 
Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)». 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15466/20-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2954/20-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται με 
την αρ. 167327/15465/20-11-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία, εισηγείται 
την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο 
Διακήρυξης, προκειμένου ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./ Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. 
Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)», συνολικού προϋπολογισμού 370.000,00 € με ΦΠΑ, 
εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 70.000,00 € με ΦΠΑ σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - 
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αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-
2020», ενώ η υπόλοιπη δαπάνη, ποσού € 300.000,00 με ΦΠΑ, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.036.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων 
οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την αριθμ. 4/244/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, και την με α/α 637 και αρ. πρωτ. 19173/1432/07-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΓ9Ρ7Λ9-ΚΙΛ) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 627 στο βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου.  

Β. 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 Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας 
– Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)», συνολικού προϋπολογισμού 370.000,00 € με ΦΠΑ, με τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 15466/20-11-2020 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 167327/15465/20-
11-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.036.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 (για ποσό € 300.000,00 με ΦΠΑ) και του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (για ποσό € 70.000,00 
με ΦΠΑ) και  

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων 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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2063/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου 
Νικολάου Τ.Κ. Κωστητσίου 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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. 

http://www.php.gov.gr/
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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 υπ΄αριθμ. 10357/310/29-01-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 
πίστωσης ποσού 150.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2017ΕΠ53000000 με τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2017-2019» για το υποέργο «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Τ.Κ. Κωστητσίου». 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15648/25-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2974/25-11-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται με την αρ. 165338/15275/17-11-
2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου 
του θέματος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία, εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής 
διαδικασίας, για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, σύμφωνα με 
το συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης, προκειμένου ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./ 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. 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 Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Τ.Κ. Κωστητσίου», 
προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια 
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 
15648/25-11-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την 
αριθμ. 165338/15275/17-11-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και βάσει της από 04-11-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης 
Ιωαννίνων, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/109/28-08-2019 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 Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2017-2019», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου και 

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2064/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 
170299/2999/27-11-2020 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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ιαματικών 
πηγών Πρέβεζας με έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης» προϋπολογισμού 1.383.000,00 € 
με ΦΠΑ, του έργου «Thematic Routes and Networks -TheRout_Net» του Προγράμματος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 
4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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. 

http://www.php.gov.gr/
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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. 4/278/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των 
δαπανών και διάθεση πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 318/6 με ΚΑ 
2019ΕΠ31860009 για την υλοποίηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, ως εταίρος, των δράσεων 
και παρεμβάσεων του έργου “TheRout_Net - Thematic routes and networks”, του Προγράμματος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A GREECE 
– ITALY 2014-2020. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15649/25-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2987/26-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«….  Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις:  

Α. Τις διατάξεις του Ν.4605/2019 « Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ) 

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την 

προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί ( 

εμπορικό απόρρητο)από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους ( EEL 157 της 

15.06.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και 

άλλες διατάξεις » - Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4412/2016. 

Β. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Γ. Του Π.Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 223Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου». 

Δ. Την με αριθμ. 1/03-01-2011 (ΦΕΚ 37Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κατάταξης 

προσωπικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Ε. Την με αρ. 2/03-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου ορισμού Γενικών Διευθυντών και  

Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στ. Την με αρ. 3/03-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου ορισμού Προϊσταμένων οργανικών 

μονάδων υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου. 

Ζ. Την υπ’ αριθ. 78431/6596/14-06-2018 (ΑΔΑ: 6ΠΕ97Λ90-6Λ0) απόφαση του Περιφερειάρχη 

Ηπείρου περί ορισμού Αναπληρώτριας Προϊσταμένης  Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων στην 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

INTERREGV-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020» (MIS5041731) και ειδικότερα από το Έργο με τίτλο 

«Thematic Routes and Networks -TheRout_Net» και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων με αριθ. ενάριθ. έργου Κωδ. ΣΑ 318/6 και ενάριθμο 2019ΕΠ31860009 με υποέργο: 

«Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ιαματικών πηγών Πρέβεζας με έργα εκσυγχρονισμού και 

επέκτασης» προϋπολογισμού 1.383.000,00 €.  

Θ. Την με αριθμ. 7/145/19-12-2018 Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού 

και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης 

και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Πρέβεζας, του Δήμου Κόνιτσας, της 

Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Πρέβεζας, της Αναπτυξιακής Εταιρείας Αμάραντος Α.Ε. 

και της Λουτρά Καβασίλων – Αγίας Βαρβάρας – Κόνιτσας Α.Ε. για την υλοποίηση της Πράξης: 

«Παρεμβάσεις ανάδειξης Ιαματικών Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Ηπείρου».  

Ι. Τη με αριθμ. 169129/15649/25-11-2020 Απόφαση Έγκρισης Συμβατικών Τευχών, της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων της Π.Η. , των εργασιών του ανωτέρω έργου. 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

Την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής 

δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  με κριτήριο 
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ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή 

του υποέργου: «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ιαματικών πηγών Πρέβεζας με έργα εκσυγχρονισμού 

και επέκτασης» του έργου: «Thematic Routes and Networks -TheRout_Net»  με προϋπολογισμό υποέργου 

1.383.000,00 € (με το Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η. …». 
 

7. 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 
υποέργου «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ιαματικών πηγών Πρέβεζας με έργα εκσυγχρονισμού 
και επέκτασης» προϋπολογισμού 1.383.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου «Thematic Routes and 
Networks -TheRout_Net» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A 
«Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020», της ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 2019ΕΠ31860009 

βάσει και της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου 
Πρέβεζας, του Δήμου Κόνιτσας, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Πρέβεζας, της 
Αναπτυξιακής Εταιρείας Αμάραντος Α.Ε. και της «Λουτρά Καβασίλων – Αγίας Βαρβάρας – Κόνιτσας 
Α.Ε.» για την υλοποίηση της Πράξης: «Παρεμβάσεις ανάδειξης Ιαματικών Φυσικών Πόρων της 
Περιφέρειας Ηπείρου», η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 7/145/19-12-2018 Απόφαση 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου,  

με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 15649/25-11-2020 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου με την αριθμ. πρωτ. 4578/27-02-2020 
απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας, και την αριθμ. πρωτ. 
169129/15649/25-11-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και 

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

Η δαπάνη για τη διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού, θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 
318/6 με Κ.Α. 2019ΕΠ31860009 και τίτλο «TheRout_Net, MIS 5041731, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, 
GRIT 2014-20», σύμφωνα με την αριθμ. 4/278/07-02-2020 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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2065/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 10ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση σύνδεση Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου με Περιφερειακή 
οδό Ιωαννίνων λόγω πανδημίας και απρόσκοπτης λειτουργίας της οδού», 
προϋπολογισμού € 86.800,00 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

http://www.php.gov.gr/
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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 με αρ. πρωτ. 15434/20-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2951/20-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 166998/5392/20-11-2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 86.800,00 € 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με 
τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου» 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: «Άμεση σύνδεση Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου με Περιφερειακή οδό Ιωαννίνων λόγω πανδημίας και απρόσκοπτης 
λειτουργίας της οδού». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

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 «Άμεση σύνδεση Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου με Περιφερειακή οδό Ιωαννίνων λόγω πανδημίας και απρόσκοπτης λειτουργίας 
της οδού», προϋπολογισμού 86.800,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 167018/15426/20-11-
2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών 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 Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» 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. 15434/20-11-2020 εισήγηση της υπηρεσίας, ως εξής: 

 «… Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το με αρίθμ. πρωτ.: 28850/20-11-2020 ( εισερχόμενο στην υπηρεσία με αρίθμ. πρωτ. : 166984/15426/20-11-

2020) έγγραφο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, με το οποίο αιτείται να δοθεί λύση 

έγκαιρα για πρόσβαση των οχημάτων από τη νοτιοδυτική πλευρά, χωρίς εμπλοκή τους στη Λεωφόρο Σ. 

Νιάρχου, οδός η οποία είναι υπό κατασκευή. Συγκεκριμένα  με την έναρξη των προγραμματισμένων εργασιών 

στη Λεωφόρο Σ. Νιάρχου η πρόσβαση ασθενοφόρων και οχημάτων, ασθενών και προσωπικού, θα είναι 

δυσχερής. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο της πανδημίας, η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση των οχημάτων και 
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κυρίως των ασθενοφόρων είναι πολύ σημαντική, αφού το Π.Γ.Ν.Ι. είναι νοσοκομείο αναφοράς στην ευρύτερη 

περιοχή της ΒΔ Ελλάδας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID -19. 

 Την με αριθμ. πρωτ. : 166998/5392/20-11-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε 

η διάθεση πίστωσης 86.800,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001 με τίτλο: « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 

Περιφέρειας Ηπείρου», όσος και ο προϋπολογισμός του έργου που συνέταξε το Τμήμα Συγκοινωνιακών 

Έργων, προκειμένου να προβούμε άμεσα στην κατασκευή της πρόσβασης στο Π.Γ.Ν.Ι. από τη νοτιοδυτική 

πλευρά αυτού, ώστε στο Νοσοκομείο αναφοράς η πρόσβαση να είναι άμεση, χωρίς να επηρεάζεται από τις 

εργασίες που εκτελούνται στη Λεωφόρο Σ. Νιάρχου, όπου υφίσταται και η κεντρική του είσοδος.  

 Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων εγκρίθηκαν με την αρίθμ.: 

167018/15426/20-11-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η.     

Με βάση τα παραπάνω εισηγούμαστε την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  του υποέργου: 

«Άμεση σύνδεση Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου με περιφερειακή οδό Ιωαννίνων λόγω πανδημίας και 

απρόσκοπτης λειτουργίας της οδού » του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 

οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001,  προϋπολογισμού 

86.800,00 €.…». 
 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), με το σκεπτικό 
ότι αποτελεί υποχρέωση του εργολάβου να δώσει πρόσβαση σε όλες τις εγκατεστημένες 
επιχειρήσεις στην οδό Σ. Νιάρχου, πόσο μάλλον στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στο 
Πανεπιστήμιο. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΩΧ37Λ9-Χ1Ρ
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2066/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή συρματοκιβωτίων για προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα 
του ποταμού Πιστιλιάπη στη Θεοτόκο Ιωαννίνων», αναδόχου Νικόλαου Χ. Καλτσούνη, μέχρι την 
12-01-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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, 

http://www.php.gov.gr/
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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. 15666/26-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2984/26-11-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…. 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου 

υπογράφηκε την 12-08-2020  για ποσό   27.600,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης 

του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (04) μήνες με λήξη την  12-12-2020. 7. Με την από 25-11-2020 αίτησή του, 

ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 12-01-2021 για τους 

λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 

την 12-01-2021, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16. Και επειδή    Ο χρόνος παράτασης έως την 12-01-

2021 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας. Έως σήμερα έχει 

υλοποιηθεί το 95,00% των εργασιών του έργου και απαιτείται επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση των 

υπολειπομένων εργασιών που αφορούν λεπτομέρειες στην διευθέτηση της κοίτης και αποκατάσταση του 

εργοταξίου, καθώς και την σύνταξη Α.Π.Ε. και το κλείσιμο του φακέλου της εργολαβίας.                                               

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει την     12-

12-2020 μέχρι την 12-01-2021, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του 

έργου.. ......». 

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 «Κατασκευή συρματοκιβωτίων για προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα του ποταμού 
Πιστιλιάπη στη Θεοτόκο Ιωαννίνων», αναδόχου Νικόλαου Χ. Καλτσούνη, μέχρι την 12-01-2021, 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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΩΧ37Λ9-Χ1Ρ
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2067/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ, του οδικού 
ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Ασφάκας. 

Η Οικονομική Επιτροπή 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 

http://www.php.gov.gr/
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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 Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15162/24-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2965/24-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: 

 Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Την με αρ. πρωτ. 9695/9-11-2020 προσφορά της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την σύνδεση παροχής με υφιστάμενο 

πίλλαρ συνολικού κόστους 799,63 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%. 

 Την αρ. πρωτ. 164154/5278/16-11-2020 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 800,00 € με ΦΠΑ 

από την πίστωση ΣΑΕΠ 530 με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο Υποέργου «Σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ οδικού  

ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Ασφάκας» για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. 

Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης ύψους 800,00 € με ΦΠΑ 24% για την σύνδεση παροχής με υφιστάμενο 

πίλλαρ στα πλαίσια κατασκευής του έργου του θέματος: (ΠΙΝΑΚΑΣ)….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 800,00 με ΦΠΑ 24%, για τη σύνδεση με τη ΔΕΔΔΗΕ 
του οδικού ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Ασφάκας και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΩΧ37Λ9-Χ1Ρ
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2068/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτικού για την περιοχή του Γυφτόκαμπου Ζαγορίου». 

Η Οικονομική Επιτροπή 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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.  

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΩΧ37Λ9-Χ1Ρ
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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. 15385/20-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2948/20-11-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη  

1. Στην επαρχιακή οδό και συγκεκριμένα στην περιοχή του Γυφτόκαμπου Ιωαννίνων το οδόστρωμα έχει 

υποστεί φθορές (λακκούβες, ρηγματώσεις, καθιζήσεις) δυσχεραίνοντας την διέλευση των διερχόμενων 

οχημάτων. Ενόψει δε του χειμώνα που ακολουθεί και που οι καιρικές συνθήκες θα επιτρέπουν οι παραπάνω 

φθορές να γίνουν ακόμη πιο έντονες και επικίνδυνες με τη διείσδυση νερού μέσω των ρωγμών ή λόγω 

συστολοδιαστολής από τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή απαιτείται άμεσα η 

αποκατάστασή τους.  

2. Την  με  αριθμ. : 166682/5385/19-11-2020 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» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 

2018ΕΠ53000001 με υποέργο : «Προμήθεια ασφαλτικού για την περιοχή του Γυφτόκαμπου Ζαγορίου»....…». 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Προμήθεια ασφαλτικού για την περιοχή του 

Γυφτόκαμπου Ζαγορίου» του έργου :  «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» 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. Σπέγγος Αριστείδης 
Δημήτριος (Άρης), 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» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτικού για την περιοχή του 
Γυφτόκαμπου Ζαγορίου», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι στην περιοχή του Γυφτόκαμπου Ιωαννίνων το 
οδόστρωμα έχει υποστεί φθορές (λακκούβες, ρηγματώσεις, καθιζήσεις), δυσχεραίνοντας την διέλευση 
των διερχόμενων οχημάτων και ενόψει του χειμώνα ενδέχεται να γίνουν ακόμη πιο έντονες και επικίνδυνες 
με τη διείσδυση νερού μέσω των ρωγμών ή λόγω συστολοδιαστολής από τις χαμηλές θερμοκρασίες που 
επικρατούν στην περιοχή και ως εκ τούτου απαιτείται άμεσα η αποκατάστασή τους. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΩΧ37Λ9-Χ1Ρ
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2069/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός ξυλόγλυπτου τέμπλου του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αθανασίου 
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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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.  

http://www.php.gov.gr/
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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. 15274/17-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2953/20-11-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη…: 

6. Την υπ’ αριθ. 155492/5158/09-10-2019 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  20.000,00€ με το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και 

τίτλο: «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017 - 2019» για το 

υποέργο: «Καθαρισμός ξυλόγλυπτου τέμπλου του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αθανασίου Ιωαννίνων». 

7. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/322537/192745/4893/03-10-2016 απόφαση της Δ/νσης 

Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη με τίτλο 

«Επιφανειακός καθαρισμός του ξυλόγλυπτου τέμπλου του Μητροπολιτικού Ναού Ιωαννίνων». 

8. Την από 04-11-2020 σχετική Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων, η σύναψη της οποίας 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 6/144/06-11-2019 (θέμα 3ο) απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 

Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Καθαρισμός ξυλόγλυπτου τέμπλου 

του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αθανασίου Ιωαννίνων», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000,  προϋπολογισμού: 20.000,00€ (με Φ.Π.Α.).…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Σπέγγος Αριστείδης 
Δημήτριος (Άρης), επεσήμανε ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα 
υλοποίησης του υποέργου, 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 20.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο 
«Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017 - 2019», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ξυλόγλυπτου τέμπλου του 
Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αθανασίου Ιωαννίνων», βάσει της σχετικής μελέτης, η οποία εγκρίθηκε με 
την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΠΚ / ΔΣΑΝΜ / 322537 / 192745 /4893/03-10-2016 απόφαση της Δ/νσης 
Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ και σύμφωνα με την από 04-11-2020 
Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου 
και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 6/144/06-11-
2019 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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2070/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για βελτίωση εθνικού δικτύου». 

Η Οικονομική Επιτροπή 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 

http://www.php.gov.gr/
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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. 15284/26-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2992/26-11-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: … 

6. Την υπ’ αριθ.   164911/5306  από 17-11-2020  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  στην Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Προμήθεια υλικών για βελτίωση εθνικού δικτύου». 

7. Την από  26-11-2020 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, προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν οι φθορές στο εθνικό δίκτυο, στις τάφρους απορροής των ομβρίων και τους τοίχους 

αντιστήριξης των πρανών, απαιτείται να γίνει προμήθεια οικοδομικών υλικών, λίθων και σίδηρου οπλισμού 

για την αποκατάσταση. Συγκεκριμένα αφορά την αποκατάσταση φθορών στο οδόστρωμα, φθορών και 

διαμόρφωση τάφρων απορροής, φθορών σε λίθινους και μπετονένιους τοίχους στήριξης, καθώς και σε 

υποδομές τεχνικών έργων διέλευσης των ομβρίων προς τους αποδέκτες. Οι ανωτέρω παρεμβάσεις κρίνονται 

άμεσες και αναγκαίες να πραγματοποιηθούν.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου : «Προμήθεια υλικών για βελτίωση 

εθνικού δικτύου», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ 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  στην Περιφέρειας 
Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για βελτίωση 
εθνικού δικτύου», βάσει της από 26-11-2020 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός 
ότι αφορά στην άμεση προμήθεια υλικών και συγκεκριμένα οικοδομικών υλικών, λίθων και σίδηρου 
οπλισμού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι φθορές στο εθνικό δίκτυο, στις τάφρους απορροής των 
ομβρίων και τους τοίχους αντιστήριξης των πρανών, καθώς επίσης και να επιτευχθεί η αποκατάσταση 
φθορών σε λίθινους και μπετονένιους τοίχους στήριξης και σε υποδομές τεχνικών έργων διέλευσης των 
ομβρίων προς τους αποδέκτες.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), 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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΩΧ37Λ9-Χ1Ρ
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2071/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και αποκατάσταση επαρχιακού οδικού 
δικτύου στην περιοχή Ζωτικού Δήμου Δωδώνης – Σύνδεση με περιοχή Σουλίου» αναδόχου 
«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», μέχρι την 30-08-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 
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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 Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15299/19-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2945/20-11-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«…. 5. ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις  17-12-2019 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. 

Αλέξανδρου Καχριμάνη και της εργοληπτικής επιχείρησης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΜΟΝΟΠΡΩΣΟΠΙΚΗ ΙΚΕ», αναδόχου του έργου, για το ποσό των 141.358,18 € χωρίς Φ.Π.Α.6      

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες με λήξη την  

17-12-2020. 7. Ο Ανάδοχος με την από 18-11-2020 αίτηση του αιτείται χορήγηση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 30-08-2021 για τους λόγους που επικαλείται. 8. Στο έργο  έχουν 

εκτελεστεί εργασίες σε ποσοστό 55%  και επειδή    Α) Λόγω της πανδημίας υπήρξε σημαντική καθυστέρηση 

στην εφοδιαστική αλυσίδα του εργοταξίου με αποτέλεσμα μετάθεση χρονικά  των  φάσεων εργασίας του έργου.   

Β) Επειδή οι εργασίες γίνονται σε κατολισθαίνουσες περιοχές και για να μην υπάρξει αστοχία στις           

ασφαλτικές εργασίες θα πρέπει να υπάρξει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα μεταξύ των εργασιών 

εξυγιάνσεων και των ασφαλτικών της τάξεως των έξι μηνών  τουλάχιστον. Ύστερα από τα παραπάνω                                        

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος  μέχρι  30-08-

2021  με αναθεώρηση… .». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή 
Ζωτικού Δήμου Δωδώνης – Σύνδεση με περιοχή Σουλίου» αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», μέχρι την 30-08-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης). 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2072/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση - βελτίωση επαρχιακής οδού από κόμβο Εγνατίας οδού - Αγία 
Κυριακή - Ιερός χώρος Σουλίου», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 31-07-
2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 
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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 Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15371/26-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2985/26-11-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«…. 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου 

υπογράφηκε την   05-02-2019 για ποσό  1.308.380,45€ χωρίς το Φ.Π.Α. 

6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες με λήξη την  04-02-2021.  

7. Με την από 19-11-2020 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών 

του έργου, μέχρι την  31-07-2021 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν.  

8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-07-2021, για εκτέλεση 

των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

147 του Ν. 4412/16. 

Και επειδή 

Ο χρόνος παράτασης έως την 31-07-2021 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού 

αντικειμένου της εργολαβίας, το οποίο δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί, λόγω των περιοριστικών μέτρων 

που λήφθηκαν στα πλαίσια της πανδημία και είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στις εργασίες για την 

ολοκλήρωση της κατασκευής. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 90,00% των εργασιών του έργου και απαιτείται 

επιπλέον χρόνος για την αποπεράτωση των  υπολειπομένων εργασιών, όπως επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα 

θα γίνει σύνταξη ΑΠΕ και οι διαδικασίας κλεισίματος του φακέλου της εργολαβίας.  

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α 

την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει την    04-02-2021 μέχρι την 

31-07-2021, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.… .». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών 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», μέχρι την 31-07-2021, με δικαίωμα 
αναθεώρησης. 

 Μειοψηφεί το μέλος της επιτροπής κ. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης). 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2073/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 Πρακτικού Ι/18-11-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής 
Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού 
ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση και την αποκατάσταση φθορών του εθνικού και 
επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισμού € 60.000,00 
πλέον 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 

http://www.php.gov.gr/
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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. 27/1876/27-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:  Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και καταρτίστηκε η διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού 
προϋπολογισμού € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ (€ 74.400,00 με ΦΠΑ), με συλλογή 
σφραγισμένων προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την 
προμήθεια ποσότητας 250.000 Kg με μέγιστη τιμή ανά κιλό 0,24 € πλέον Φ.Π.Α., 
συσκευασμένου ασφαλτικού ψυχρού μίγματος για τη συντήρηση και την αποκατάσταση 
φθορών (γέμισμα λακκουβών, κάλυψη τομών του οδοστρώματος κλπ) του εθνικού και 
επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η 
δαπάνη και η 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 τη διενέργεια του 
ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού, και Β) συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 
του Ν. 4412/2016, τριμελής Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του 
ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίστηκαν τα μέλη αυτής 
με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10608/23-11-2020 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2958/23-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), 
με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα, το Πρακτικό Ι/18-11-2020 (αποσφράγιση 
και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών 
προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη 
προμηθευτή συσκευασμένου ασφαλτικού ψυχρού μίγματος έτοιμου για χρήση για τη 
συντήρηση και την αποκατάσταση φθορών (γέμισμα λακκουβών, κάλυψη τομών του 
οδοστρώματος κλπ) του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, από προσωπικό του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 
Ιωαννίνων και εισηγείται την έγκρισή του. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/18-11-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του 
συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια συσκευασμένου ασφαλτικού ψυχρού 
μίγματος έτοιμου για χρήση για τη συντήρηση και την αποκατάσταση φθορών (γέμισμα 
λακκουβών, κάλυψη τομών του οδοστρώματος κλπ) του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισμού € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ (€ 74.400,00 

ΑΔΑ: ΩΩΧ37Λ9-Χ1Ρ



-67- 
 

με ΦΠΑ), 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», βάσει της αριθμ. πρωτ. 155865/10148/06-11-2018 (ΑΔΑ:ΩΛΒ37Λ9-ΠΒΣ) 
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 των φακέλων και έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, και 
τεχνικών προσφορών των προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ήτοι των οικονομικών 
φορέων: 1. «Ι. ΠΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΑΣΦΑΛΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε.)», 2. «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.» και 
3. «BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε.» και αφού διαπιστώθηκε ότι όλοι οι συμμετέχοντες 
κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και για την 
τεκμηρίωση της τεχνικής τους επάρκειας, σύμφωνα με τη διακήρυξη, προχώρησε στην 
αποσφράγιση των υποφακέλων με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά και την αξιολόγησή τους, 
με βάση τη χαμηλότερη τιμή, ανά Kgr. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, αφού έκρινε ασύμφορες τις οικονομικές προσφορές 
των εταιρειών «BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε.» (προσφερόμενη τιμή 0,078 €, ανά Kgr, 
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.» (προσφερόμενη τιμή 0,09 €, 
ανά Kgr, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ομόφωνα εισηγείται την ανάδειξη, ως 
προσωρινού αναδόχου του ως άνω διαγωνισμού, της εταιρείας «Ι. ΠΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
(ΑΣΦΑΛΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε.)», επειδή η προσφορά της, ήτοι 0,07 €, ανά Kgr, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι η πιο συμφέρουσα οικονομικά. 

 Σύμφωνα με το ανωτέρω Πρακτικό Ι/18-11-2020 της Επιτροπής Διενέργειας, στον συνοπτικό 
μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια συσκευασμένου ασφαλτικού ψυχρού μίγματος έτοιμου 
για χρήση για τη συντήρηση και την αποκατάσταση φθορών (γέμισμα λακκουβών, κάλυψη 
τομών του οδοστρώματος κλπ) του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισμού € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ (€ 74.400,00 με ΦΠΑ), βάσει 
της αριθμ. πρωτ. 155865/10148/06-11-2018 (ΑΔΑ:ΩΛΒ37Λ9-ΠΒΣ) διακήρυξης, 

Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «Ι. ΠΑΠΠΑΣ& ΣΙΑ Ο.Ε. (ΑΣΦΑΛΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 
Ο.Ε.)», της οποίας η προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και 
τεχνικής προσφοράς, ήταν πλήρη, σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη, και η οικονομική της 
προσφορά, με τιμή 0,07 €, ανά Kgr, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι η πιο 
συμφέρουσα οικονομικά. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 
Συνεδριάσεως της επιτροπής αποσφράγισης των προσφορών, που 

συλλέχθηκαν για την προμήθεια συσκευασμένου ασφαλτομίγματος (ψυχρού), 

για την κάλυψη σε λακκούβες και τομές του οδοστρώματος, του εθνικού και 

επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου 

 

Στα Ιωάννινα σήμερα, την 18η του μηνός Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή διεξαγωγής συνοπτικού 

(πρόχειρου) διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 27/1876/27-10-2020 

(ΑΔΑ:Ω6ΑΒ7Λ9-ΩΚ2), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, για την προμήθεια συσκευασμένου ασφαλτομίγματος (ψυχρού), για την 

κάλυψη σε λακκούβες και τομές του οδοστρώματος, του εθνικού και επαρχιακού οδικού 

δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Κατά τη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι: 

1. Νικήτας Κεραμίδας, Προϊστάμενος του τμήματος Κ.Τ.Ε.Ο., της Δ/νσης 

Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.) με 

Α΄ βαθμό, ως πρόεδρος, 

2. Νικόλαος Κρικώνης, υπάλληλος του τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. 

Ιωαννίνων, του κλάδου Δ.Ε. Οδηγών (Μ.Υ.) με Α΄ βαθμό, ως μέλος και 

3. Κωνσταντίνος Κατζιώτης, υπάλληλος του τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. 

Ιωαννίνων, του κλάδου Δ.Ε. Οδηγών (Μ.Υ.) με Α΄ βαθμό, ως μέλος. 

 Η επιτροπή, μέχρι και τη 10:00 π.μ., καταληκτική ώρα υποβολής προσφορών, 

δέχτηκε τις προσφορές των: 

 1. Ι. ΠΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΑΣΦΑΛΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε.) (παρελήφθη με courier 

την 13/11/2020) 

 2. ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. (παρελήφθη με courier την 16/11/2020) και 

 3. BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε. (παρελήφθη με courier την 

17/11/2020). 

 Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, η επιτροπή προέβη 

στο άνοιγμα αυτών και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

τεχνικών προσφορών, που απαιτούνταν, επί ποινή αποκλεισμού, από τη σχετική 

Διακήρυξη, από τον έλεγχο των οποίων, διαπιστώθηκε ότι οι παραπάνω συμμετέχοντες 

κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και 

για την τεκμηρίωση της τεχνικής τους επάρκειας, σύμφωνα με τη διακήρυξη. 
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 Ακολούθως, η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των υποφακέλων, με την 

ένδειξη Οικονομική Προσφορά και την αξιολόγησή τους, με βάση τη χαμηλότερη τιμή, 

ανά Kgr, και στη συνέχεια, αφού μονογράφησαν οι οικονομικές προσφορές, ο Πρόεδρος 

ανακοίνωσε τις προσφερόμενες τιμές, ήτοι: 

 Από τις τέσσερις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές, κρίνεται ως 

συμφερότερη αυτή της Ι. ΠΑΠΠΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΑΣΦΑΛΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε.) 

(προσφερόμενη τιμή 0,07 €, ανά Kgr, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

 Οι οικονομικές προσφορές των BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε. 

(προσφερόμενη τιμή 0,078 €, ανά Kgr, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και 

ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. (προσφερόμενη τιμή 0,09 €, ανά Kgr, μη συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.) κρίνονται ασύμφορες. 

 Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή εισηγείται την ανάδειξη, ως προσωρινού 

αναδόχου του ως άνω διαγωνισμού για την προμήθεια του συσκευασμένου 

ασφαλτομίγματος (ψυχρού), για την κάλυψη σε λακκούβες και τομές του οδοστρώματος, 

του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, της Ι. ΠΑΠΠΑΣ & 

ΣΙΑ Ο.Ε. (ΑΣΦΑΛΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε.), επειδή η προσφορά της, ήτοι 0,07 €, ανά Kgr, 

μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι η πιο συμφέρουσα οικονομικά. 

 Σε περίπτωση οιουδήποτε προβλήματος, κατά την εφαρμογή του προϊόντος, 

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, αυτό θα ελεγχθεί σε κρατικό 

εργαστήριο με έξοδα του προμηθευτή. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, η 

επίδικη ποσότητα προϊόντος θα αντικαθίσταται άμεσα από τον ανάδοχο, με δικά του 

έξοδα και αχρεωστήτως για τον κύριο του έργου, ο οποίος διατηρεί τη διακριτική 

ευχέρεια να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, με όλες τις νομικές συνέπειες αυτής της 

πράξεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και να του επιβάλλει τις 

προβλεπόμενες, από το νόμο, κυρώσεις. 

 Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 

 Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται ως εξής: 

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

1. Νικήτας Κεραμίδας                                                2. Νικόλαος Κρικώνης 

 

 

3. Κωνσταντίνος Κατζιώτης 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2074/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 της αριθμ. πρωτ. 169278/10926/2711-2020 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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, 

http://www.php.gov.gr/
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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 αριθμ. πρωτ. 169278/10926/27-11-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (αντίγραφο 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2998/27-11-2020 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. 169278/10926/27-11-2020 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 της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως 
εξής: 

«……….. 

 

 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ιωάννινα, 27 Νοεμβρίου 2020  

Αρ. Πρωτ.: 169278/10926 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

     

Ταχ. Δ/νση : Κεντρ. Πλατεία (Πύρρου) 1   

Ταχ. Κώδικας : 451 21   

Πληροφορίες : Ι. Τσεπέλης   

Τηλέφωνο : 26513 64232   

Fax : 26510 87426   

E-mail : i.tsepelis@php.gov.gr 
 

  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Έχοντας υπόψη: 

1.  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 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ». 

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

έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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4. Το γεγονός ότι σε κάποιους από τους υπό κατασκευή Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, δεν έχουν 

ολοκληρωθεί, έως σήμερα, τα έργα υποδομής. 

5. Την από 23-11-2020 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ», όπως μας απεστάλη, με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 

168473/15588/23-11-2020 σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Η. 

6. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 168537/10888/24-11-2020 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. 2990/25-11-2020 απόφαση προέγκρισης τροποποίηση της νομικής δέσμευσης 

(12η 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. 2990/25-11-2020 διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης, μέσω της 12ης 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 31/01/2021. 

 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. 87/07-06-2010 τ. Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου 

  

  

 Αλέξανδρος Καχριμάνης 

………». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης). 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2075/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών επισκευής αντλητικών αποστραγγιστικού αντλιοστασίου 
(Στρογγυλής) του Τ.Ο.Ε.Β. Ζώνης Λούρου». 

Η Οικονομική Επιτροπή 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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.  

http://www.php.gov.gr/
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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) 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 του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 10189/27-11-2020 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 3000/27-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «….. Σας διαβιβάζουμε α) την υπ΄ αριθμ. 156270/5075/03-11-2020 

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) τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου 

Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Πρακτικό 8ο/25-11-2020), σύμφωνα με το Νόμο υπ΄ αρ. 4961 άρθρο 2 &2 και 

εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 22.754,00 €, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια υλικών επισκευής αντλητικών αποστραγγιστικού 

αντλιοστασίου (Στρογγυλής) του Τ.Ο.Ε.Β. Ζώνης Λούρου», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 

2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών - υδρευτικών αντλιοστασίων και 

αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019 - 2021».…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 22.754,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 
2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών - υδρευτικών αντλιοστασίων και 
αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019 - 2021» για την υλοποίηση του υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών επισκευής αντλητικών αποστραγγιστικού αντλιοστασίου 
(Στρογγυλής) του Τ.Ο.Ε.Β. Ζώνης Λούρου», σύμφωνα με τη σχετική μελέτη (Τεχνική έκθεση-
Προδιαγραφές, Προϋπολογισμός) όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου και βάσει της σύμφωνης γνώμης του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, που περιλαμβάνεται στο  8ο/25-11-2020 Πρακτικό του, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρ. 2 του Ν. 4691/2020 (ΦΕΚ Α’108). 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2078/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ03000013 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού 
ηλεκτροφωτισμού». 

Η Οικονομική Επιτροπή 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 

http://www.php.gov.gr/
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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. 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 Εγγείων Βελτιώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το 
με αρ. πρωτ. 6064/24-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2967/24-11-2020 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την  οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση  δαπάνης 
και τη διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με 
ΚΑ 2013ΕΠ03000013 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού».. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών και τη διάθεση των αντίστοιχων 
πιστώσεων, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ03000013 και τίτλο 
«Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού», για την εκπόνηση των κάτωθι υποέργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου με τη ΔΕΔΔΗΕ όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως 
εξής:  

Υποέργο Προϋπολογισμός € 

Έγκριση Διάθεσης 

πίστωσης & ορισμός 

αποφαινομένων οργάνων 

Επέκταση δικτύου για την ηλεκτροδότηση αγροτικής 

εκμετάλλευσης  στην θέση ΄΄Ριζά’’   κοινότητας 

Μαζαρακιάς του  Δήμου Ηγουμενίτσας 

 

18.942,18 

 

166971/5354/18-11-2020 

Επέκταση δικτύου για την ηλεκτροδότηση αγροτικής 

εκμετάλλευσης  στην θέση ΄΄Πύργος’’   της Τ.Κ. 

Ανθοχωρίου του  Δήμου Μετσόβου 

 

4.922,18 

 

168350/5444/24-11-2020 

Επέκταση δικτύου για την ηλεκτροδότηση αγροτικής 

εκμετάλλευσης  στην θέση ΄΄Πιτσάμπελος’   της Τ.Κ. 

Περιβλέπτου του  Δήμου Ιωαννιτών 

 

5.795,59 

 

168345/5443/24-11-2020 

ΣΥΝΟΛΟ 29.659,95  

…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΩΧ37Λ9-Χ1Ρ
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2081/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων του στρατηγικού έργου 
«Holistic networking of creative industries via hubs» με ακρωνύμιο CREATIVE@HUBs του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-
A  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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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, 

http://www.php.gov.gr/
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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 της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5530/26-11-2020 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 2988/26-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. H Περιφέρεια Ηπείρου υλοποιεί, το στρατηγικό έργο «Holistic networking of creative industries via hubs» 

με ακρωνύμιο CREATIVE@HUBs στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A GREECE – ITALY 2014-2020. Παρακαλούμε για την 

έγκριση των δαπανών σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 2019ΕΠ31860008, στην οποία έχει ενταχθεί το έργο  
(ΠΙΝΑΚΑΣ) …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τις δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 318/6 με ΚΑ 2019ΕΠ31860008 για την υλοποίηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, των δράσεων 
και παρεμβάσεων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, του έργου «Holistic networking 
of creative industries via hubs» με ακρωνύμιο CREATIVE@HUBs του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A  GREECE – ITALY 2014-2020, 
ως εξής: 

Π
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COOPERATION 

PROGRAMME 

INTERREG V-A  

GREECE – ITALY 

2014-2020  

«Holistic networking 

of creative industries 

via hubs»  

με ακρωνύμιο 

CREATIVE@HUBs  

2019ΕΠ 

31860008 
19.640,00 € 9.980,00 € 370.380,00 € 400.000,00 € 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΩΧ37Λ9-Χ1Ρ
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2082/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άρση προσχώσεων και διαμόρφωση πρανών Καλπακιώτικου και Καλαμά ποταμού 
(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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 

http://www.php.gov.gr/
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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. 15667/25-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2977/25-11-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη … 

6. Την υπ’ αριθ.   167566/5415   από   23-11-2020  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  με τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια 

Ηπείρου 2018-2020», Υποέργο: «Άρση προσχώσεων και διαμόρφωση πρανών Καλπακιώτικου και 

Καλαμά  ποταμού  (παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από 23-11-2020 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 που απαιτούνται, καθώς κατά μήκος 

του Καλπακιώτικου ποταμού και τμήματος του Καλαμά, υπάρχουν πολλά συσσωρευμένα υλικά, προσχώσεις 

και πεσμένα δένδρα τα οποία δημιουργούν προβλήματα στην ροή του νερού, υπερχειλίσεις και προβλήματα 

σε καλλιέργειες  κυρίως. Απαιτείται άμεσος καθαρισμός , την άρση όλων των περιττών υλικών της κοίτης, 

προκειμένου να ομαλοποιηθεί η ροή και να προστατευτούν στο μέγιστο δυνατό οι καλλιέργειες, παράλληλα 

θα γίνουν επί τόπου αναχώματα σε όσα σημεία υπάρχει διάβρωση.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Άρση προσχώσεων και 

διαμόρφωση πρανών Καλπακιώτικου και Καλαμά ποταμού  (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων 

της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)  …». 
 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Σπέγγος Αριστείδης 
Δημήτριος (Άρης), 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. 2018ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άρση προσχώσεων και διαμόρφωση πρανών 
Καλπακιώτικου και Καλαμά  ποταμού  (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 23-11-2020 τεχνικής έκθεσης 
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
δεδομένου ότι αφορά σε εργασίες που απαιτούνται κατά μήκος του Καλπακιώτικου ποταμού και τμήματος 
του Καλαμά,  λόγω των πολλών συσσωρευμένων υλικών, προσχώσεων και πεσμένων δένδρα τα οποία 
δημιουργούν προβλήματα στην ροή του νερού, των υπερχειλίσεων και των προβλημάτων σε καλλιέργειες 
με αποτέλεσμα να κρίνεται αναγκαίος ο καθαρισμός, η  άρση όλων των περιττών υλικών της κοίτης, 
προκειμένου να ομαλοποιηθεί η ροή και να προστατευτούν στο μέγιστο δυνατό οι καλλιέργειες, ενώ 
παράλληλα θα γίνουν επί τόπου αναχώματα, σε όσα σημεία υπάρχει διάβρωση. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΩΧ37Λ9-Χ1Ρ
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2083/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 28ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση φθορών επαρχιακού οδικού δικτύου και οδών πρόσβασης στο 
Ζαγόρι (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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 

http://www.php.gov.gr/
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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. 15670/25-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2982/26-11-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: … 

6. Την υπ’ αριθ.   167579/5421 από   23-11-2020 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 με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Άμεση αποκατάσταση φθορών επαρχιακού οδικού δικτύου και 

οδών πρόσβασης  στο Ζαγόρι (προμήθεια υλικών)». 

7. Την από  25-11-2020 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 

αποκατάσταση φθορών στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο στα όρια του Ζαγορίου, που έχουν προκληθεί κυρίως από 

την παλαιότητα και τους ερπυσμούς του οδοστρώματος. Απαιτείται να εξυγιανθούν τοπικά τα συγκεκριμένα 

τμήματα και να τοποθετηθούν σε αυτά νέος ασφαλτικός τάπητας κυκλοφορίας. Έτσι θα εξασφαλιστεί εν’ όψη 

του χειμώνα η ομαλή και ασφαλής κίνηση των οχημάτων αλλά και των μηχανημάτων αποχιονισμού, αφού 

πρόκειται για ορεινές περιοχές.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου : «Άμεση αποκατάσταση φθορών 

επαρχιακού οδικού δικτύου και οδών πρόσβασης στο Ζαγόρι (προμήθεια υλικών)», σε βάρος των πιστώσεων 

της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ 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. Σπέγγος Αριστείδης 
Δημήτριος (Άρης), 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», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου  «Άμεση αποκατάσταση φθορών επαρχιακού 
οδικού δικτύου και οδών πρόσβασης στο Ζαγόρι (προμήθεια υλικών)», βάσει της από 25-11-2020 
τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια υλικών για την 
αποκατάσταση φθορών στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο στα όρια του Ζαγορίου, που έχουν προκληθεί 
κυρίως από την παλαιότητα και τους ερπυσμούς του οδοστρώματος και ως εκ τούτου απαιτείται να 
εξυγιανθούν τοπικά τα συγκεκριμένα τμήματα και να τοποθετηθεί σε αυτά νέος ασφαλτικός τάπητας 
κυκλοφορίας, ώστε να  εξασφαλιστεί, ενόψει  του χειμώνα, η ομαλή και ασφαλής κίνηση των οχημάτων 
και των μηχανημάτων αποχιονισμού, αφού πρόκειται για ορεινές περιοχές. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΩΧ37Λ9-Χ1Ρ
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2084/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδών πρόσβασης κτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή του Ανηλίου 
(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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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.  

http://www.php.gov.gr/
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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. 15282/26-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2991/26-11-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη … 

6. Την υπ’ αριθ.   164920/5307 από 17-11-2020  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  στην Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Αποκατάσταση οδών πρόσβασης κτηνοτροφικών 

μονάδων στην περιοχή του Ανηλίου  (παροχή υπηρεσιών)». 

7. Την από  26-11-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

 Και Επειδή  

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες για την αποκατάσταση των προσβάσεων 

κτηνοτροφικών μονάδων όπου θα πραγματοποιηθούν εργασίες διαμόρφωσης και διάστρωσης σκυροδέματος, 

εργασίες επισκευής λίθινου τοίχου στήριξης, καθώς και εργασίες διαμόρφωσης οχετών και αχιβάδων για την 

διευθετημένη ροή των ομβρίων υδάτων. Σκοπός είναι η ομαλή και ασφαλής πρόσβαση των κτηνοτρόφων και 

των οχημάτων παραλαβής των παραγόμενων προϊόντων από τις μονάδες..  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου : «Αποκατάσταση οδών πρόσβασης 

κτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή του Ανηλίου (παροχή  υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της 

ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ 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  στην Περιφέρειας 
Ηπείρου» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδών πρόσβασης 
κτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή του Ανηλίου (παροχή  υπηρεσιών)», βάσει της από 26-11-2020 
τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι αφορά σε εργασίες αποκατάστασης των προσβάσεων 
κτηνοτροφικών μονάδων και των οχημάτων παραλαβής των παραγόμενων προϊόντων από τις μονάδες 
και συγκεκριμένα  εργασίες διαμόρφωσης και διάστρωσης σκυροδέματος, επισκευής λίθινου τοίχου 
στήριξης, καθώς και εργασίες διαμόρφωσης οχετών και αχιβάδων για την διευθετημένη ροή των ομβρίων 
υδάτων.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), 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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2085/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δικαστική εκπροσώπηση της 
Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την άσκηση 
ενδίκου μέσου (αναίρεση) κατά των υπ’ αριθμ. 89/2020, 92/2020, 93/2020, 94/2020 και 
103/2020 αποφάσεων 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

http://www.php.gov.gr/
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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, 8/30/29-05-2020, 11/48/27-07-2020 και 13/61/22-
10-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 28/1939/06-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η άσκηση, εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, κατά των υπ’ αριθμ. 89/2020, 92/2020, 
93/2020, 94/2020 και 103/2020 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, βάσει και 
της σχετικής (με αρ. πρωτ. 1053/05-11-2020) θετικής γνωμοδότησης της Νομικής 
Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και του Νομικού Συμβούλου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, κου Δημητρίου Στάθη, δεδομένου του εννόμου συμφέροντος και της 
προδήλου ανάγκης η Περιφέρεια Ηπείρου να προβάλλει ενώπιον του Ανωτάτου Ακυρωτικού 
Δικαστηρίου τους ισχυρισμούς της για τα νομικά θέματα που προκύπτουν από τις εν λόγω 
υποθέσεις, καθώς βλάπτεται οικονομικά από την καταβολή επιπλέον εργολαβικού 
ανταλλάγματος. 

7. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1071/16-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2911/17-
11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής:   

«… Με την αριθμ. 28/1939/06-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η άσκηση, εκ μέρους 

της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, κατά 

των υπ’ αριθμ. 89/2020, 92/2020, 93/2020, 94/2020 και 103/2020 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου 

Ιωαννίνων, βάσει και της σχετικής θετικής γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής 

Ενότητας Ιωαννίνων και του Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου, κου Δημητρίου Στάθη, 

δεδομένου του εννόμου συμφέροντος και της προδήλου ανάγκης η Περιφέρεια Ηπείρου να προβάλλει ενώπιον 

του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου τους ισχυρισμούς της για τα νομικά θέματα που προκύπτουν από τις 

εν λόγω υποθέσεις, καθώς βλάπτεται οικονομικά από την καταβολή επιπλέον εργολαβικού ανταλλάγματος, 

για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Βελτίωση του τμήματος: κόμβος Ανατολής – Α/Κ με  Εγνατία Οδό 

της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.» 

Για την προάσπιση των συμφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, και λόγω του εξειδικευμένου των ανωτέρω 

υποθέσεων, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο με την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση στο 

αντικείμενο, σε θέματα διοικητικού δικαίου, σε συνδυασμό με την αδυναμία εκπροσώπησης της Περιφέρειας 

Ηπείρου από τον επί παγία αντιμισθία νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας 

του, κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία η ανάθεση σε δικηγόρο, της δικαστικής εκπροσώπησης της 

Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του ΣτΕ, για την σύνταξη και κατάθεση των ανωτέρω αναιρέσεων κατά των 

υπ’ αριθμ. 89/2020, 92/2020, 93/2020, 94/2020 και 103/2020 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου 

Ιωαννίνων, και της συζήτησης αυτών, στις δικασίμους που θα ορισθούν και σε κάθε μετ’ αναβολή αυτών. 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης ποσού € 1.100,00 πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη 

της αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου, που θα ορισθεί, για τη σύνταξη, κατάθεση 

και κοινοποίηση για κάθε μία εκ των ανωτέρω αναιρέσεων ενώπιον του ΣτΕ, κατά των υπ’ αριθμ. 89/2020, 

92/2020, 93/2020, 94/2020 και 103/2020 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, ήτοι συνολικό 
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ποσό € 5.500,00 πλέον ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαραίτητης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων 

εγκεκριμένων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. 

έτους 2020. ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Για την κάλυψη της αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου, που θα 
ορισθεί, για τη σύνταξη, κατάθεση και κοινοποίηση, για κάθε μία εκ των αναιρέσεων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά των υπ’ αριθμ. 89/2020, 
92/2020, 93/2020, 94/2020 και 103/2020 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, η 
άσκηση των οποίων εγκρίθηκε με την αριθμ. 28/1939/06-11-2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, βάσει και της σχετικής (με αρ. πρωτ. 1053/05-11-2020) θετικής γνωμοδότησης της 
Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και του Νομικού Συμβούλου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.100,00 πλέον ΦΠΑ, για κάθε μία εκ των ανωτέρω αναιρέσεων 
ενώπιον του ΣτΕ, ήτοι συνολικού ποσού € 5.500,00 πλέον ΦΠΑ, και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0871 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020,  

επειδή κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία, για την προάσπιση των συμφερόντων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, η ανάθεση σε δικηγόρο, της δικαστικής εκπροσώπησής της ενώπιον του ΣτΕ, για την 
σύνταξη, κατάθεση και κοινοποίηση των ανωτέρω αναιρέσεων κατά των υπ’ αριθμ. 89/2020, 
92/2020, 93/2020, 94/2020 και 103/2020 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, και 
της συζήτησης αυτών, στις δικασίμους που θα ορισθούν και σε κάθε μετ’ αναβολή αυτών, λόγω 
του εξειδικευμένου των ανωτέρω υποθέσεων, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο με 
την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο, σε θέματα διοικητικού δικαίου, σε 
συνδυασμό με την αδυναμία εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου από τον επί παγία 
αντιμισθία νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας του. 

Σημειώνεται ότι η δαπάνη για την αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου 
που θα ορισθεί, για την παράσταση κατά τη συζήτηση των ανωτέρω ενδίκων μέσων της 
αναιρέσεως ενώπιον του ΣτΕ, θα εγκριθεί με νεότερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετά τον ορισμό των δικασίμων. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2086/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας 
Ηπείρου ενώπιον Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη συζήτηση της αίτησης 
ακύρωσης, κατά της αριθμ. ΔΝΣβ/οικ.27840/ΦΝ393 (ΦΕΚ Β 2018/25-05-2020) Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών και Μεταφορών: «Καθορισμός συστήματος 
χρέωσης τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους κάθετους άξονες (α) Α/Κ Σιάτιστας έως το 
Μεθοριακό Σταθμό Κρυσταλλοπηγής, (β) Α/Κ Λαγκαδά/Σερρών έως το Μεθοριακό Σταθμό 
Προμαχώνα, (γ) Α/Κ Χαλάστρας έως τον Μεθοριακό Σταθμό Ευζώνων - Επαναχωροθέτηση 
Σταθμών Διοδίων». 

Η Οικονομική Επιτροπή 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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. 

http://www.php.gov.gr/
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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, 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, 8/30/29-05-2020, 11/48/27-07-2020 και 13/61/22-10-2020 αποφάσεις 
περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 17/1071/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
άσκηση εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, του ενδίκου 
μέσου της αίτησης ακύρωσης, κατά της αριθμ. ΔΝΣβ/οικ.27840/ΦΝ393 (ΦΕΚ Β 2018/25-05-2020) 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών και Μεταφορών: 
«Καθορισμός συστήματος χρέωσης τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους κάθετους άξονες (α) 
Α/Κ Σιάτιστας έως το Μεθοριακό Σταθμό Κρυσταλλοπηγής, (β) Α/Κ Λαγκαδά/Σερρών έως το 
Μεθοριακό Σταθμό Προμαχώνα, (γ) Α/Κ Χαλάστρας έως τον Μεθοριακό Σταθμό Ευζώνων - 
Επαναχωροθέτηση Σταθμών Διοδίων», βάσει και της σχετικής αριθμ. πρωτ. 608/08-07-2020 θετικής 
γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και του Νομικού 
Συμβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου. Επιπλέον εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης, για την 
κάλυψη της αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου που θα ορισθεί, για τη 
δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του ΣτΕ, για τη σύνταξη και κατάθεση 
της αίτησης ακύρωσης. 

7. Την αριθμ. 18/1103/17-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
ανάθεση στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ΔΣΑ) οδός 
Σκουφά αρ. 60, της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, για την άσκηση και 
κατάθεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, του ενδίκου μέσου της αίτησης ακύρωσης, κατά 
της ως άνω, αριθμ. ΔΝΣβ/οικ.27840/ΦΝ393 (ΦΕΚ Β 2018/25-05-2020) Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και για την παράσταση 
κατά τη συζήτηση αυτού ενώπιον του ΣτΕ στη δικάσιμο που θα ορισθεί, καθώς και σε κάθε μετ΄ 
αναβολή δικάσιμο, την άσκηση πρόσθετων λόγων εφόσον απαιτηθεί, την υποβολή υπομνημάτων, 
εγγράφων και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την διεκπεραίωση της άνω εντολής και την ευόδωσή της. 

8. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε 
με το αρ. πρωτ. 1119/27-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3003/27-11-2020 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής:   

«… Με την αριθμ. 18/1103/17-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η ανάθεση στη Γεωργία 

Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ΔΣΑ) οδός Σκουφά αρ. 60, της δικαστικής 

εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, για την άσκηση και κατάθεση ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, του ενδίκου μέσου της αίτησης ακύρωσης, κατά της αριθμ. ΔΝΣβ/οικ.27840/ΦΝ393 (ΦΕΚ Β 

2018/25-05-2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών και Μεταφορών: 

«Καθορισμός συστήματος χρέωσης τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους κάθετους άξονες (α) Α/Κ 

Σιάτιστας έως το Μεθοριακό Σταθμό Κρυσταλλοπηγής, (β) Α/Κ Λαγκαδά/Σερρών έως το Μεθοριακό Σταθμό 

Προμαχώνα, (γ) Α/Κ Χαλάστρας έως τον Μεθοριακό Σταθμό Ευζώνων - Επαναχωροθέτηση Σταθμών 

Διοδίων», καθώς και για την παράσταση κατά τη συζήτηση αυτού ενώπιον του ΣτΕ στη δικάσιμο που θα 

ορισθεί, την άσκηση πρόσθετων λόγων εφόσον απαιτηθεί, την υποβολή υπομνημάτων, εγγράφων και γενικά 

να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, για 

την διεκπεραίωση της άνω εντολής και την ευόδωσή της.  

Η ως άνω αίτηση ακύρωσης, συντάχθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Περιφέρειας Ηπείρου, 

κατατέθηκε στο ΣτΕ (αριθμ. κατ. 1771/2020), και προσδιορίσθηκε η συζήτησή της ενώπιον του Δ’ Τμήματος, 

κατά τη δικάσιμο της 15ης Δεκεμβρίου 2020. 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης ποσού € 2.300,00 πλέον ΦΠΑ και τη διάθεση της 

απαραίτητης πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού 

της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, για την κάλυψη της αμοιβής της πληρεξούσιας 

δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου, Γεωργίας Τατάγια του Μιχαήλ, για τη δικαστική εκπροσώπηση της 
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Περιφέρειας Ηπείρου, κατά την εκδίκαση ενώπιον του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ, της ανωτέρω αναφερόμενης 

υπόθεσης, κατά τη δικάσιμο της 15ης Δεκεμβρίου 2020 καθώς και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο, σύμφωνα 

με την από 27-11-2020 προσφορά της ανωτέρω δικηγόρου, σε απάντηση της σχετικής αριθμ. πρωτ. 

170118/1116/26-11-2020 πρόσκλησης αποστολής οικονομικής προσφοράς του Γραφείου Περιφερειάρχη. ...». 

Στην εισήγηση επισυνάπτονται η με αριθμ. πρωτ. 170118/1116/26-11-2020 πρόσκληση αποστολής 
οικονομικής προσφοράς, και η από 27-11-2020 προσφορά της δικηγόρου Αθηνών, Γεωργίας Τατάγια, με 
τα συνημμένα δικαιολογητικά 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 2.300,00 πλέον ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, 
σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, για την κάλυψη της αμοιβής της πληρεξούσιας 
δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου, Γεωργίας Τατάγια του Μιχαήλ, (ΑΜ 11279 ΔΣΑ) οδός Σκουφά αρ. 
60 Αθήνα, βάσει της σχετικής, αριθμ. 18/1103/17-07-2020 απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής 
Επιτροπής, σύμφωνα με την από 27-11-2020 προσφορά της πληρεξούσιας δικηγόρου, σε απάντηση της 
σχετικής αριθμ. πρωτ. 170118/1116/26-11-2020 πρόσκλησης αποστολής οικονομικής προσφοράς του 
Γραφείου Περιφερειάρχη, για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, κατά την συζήτηση 
ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, στη δικάσιμο της 15ης Δεκεμβρίου 2020 καθώς 
και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο, της με αριθμ. κατ. 1771/2020 αίτησης ακύρωσης της Περιφέρειας 
Ηπείρου, κατά της αριθμ. ΔΝΣβ/οικ.27840/ΦΝ393 (ΦΕΚ Β 2018/25-05-2020) Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών και Μεταφορών: «Καθορισμός συστήματος 
χρέωσης τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους κάθετους άξονες (α) Α/Κ Σιάτιστας έως το Μεθοριακό 
Σταθμό Κρυσταλλοπηγής, (β) Α/Κ Λαγκαδά/Σερρών έως το Μεθοριακό Σταθμό Προμαχώνα, (γ) Α/Κ 
Χαλάστρας έως τον Μεθοριακό Σταθμό Ευζώνων - Επαναχωροθέτηση Σταθμών Διοδίων», και κάθε 
άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, προγενέστερης ή μεταγενέστερης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2087/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 άσκησης ενδίκου μέσου (πρόσθετη παρέμβαση) ενώπιον του Αρείου Πάγου,  
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για την ακύρωση της αριθμ. 121/2018 απόφασης του 
Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την 
δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

http://www.php.gov.gr/
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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, 8/30/29-05-2020, 11/48/27-07-2020 και 13/61/22-
10-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1113/26-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2995/26-
11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), και του Νομικού Συμβούλου, κου Δημητρίου 
Στάθη, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

«… Το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε ενώπιον του Αρείου Πάγου την από 27-9-2018 Αίτηση Αναίρεσης 

( αριθμ καταθ. 41/1-10-2018)   κατά:  1) του Παντελή Πανταζή συν. 281 εικαζομένων 

ιδιοκτητών των ακινήτων που απαλλοτριώνονται δυνάμει της υπ΄ αριθμ 50136/11304/13-9-
2012 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής 

Μακεδονίας, 2) της αριθμ 121/2018 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων, με την 

οποία καθορίστηκε η οριστική τιμή μονάδος των περιγραφόμενων σ αυτή ιδιοκτησιών που 

απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά.   

 Με την ως άνω Αίτηση Αναίρεσης επιδιώκεται από το Ελληνικό Δημόσιο η ακύρωση της 

αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης ( 121/2018 )  καθ ότι, όπως ισχυρίζεται η ορισθείσα τιμή 
μονάδος βασίστηκε σε εσφαλμένα στοιχεία και υπολογισμούς  καθώς και σε εσφαλμένη 

ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου με συνέπεια η αποζημίωση των απαλλοτριούμενων 

ακινήτων που θα καταβληθεί στους ιδιοκτήτες τους να μην είναι σύμφωνη με το νόμο, αλλά 

πολύ υψηλότερη της πραγματικής των αξίας, γεγονός που επιφέρει ζημία, τόσο στο Ελληνικό 

Δημόσιο, όσο και στην Περιφέρεια Ηπείρου που εκτέλεσε το έργο και υποχρεώνεται αυτή στη 
καταβολή υπέρογκων αποζημιώσεων προς τους ιδιοκτήτες.  

Η δαπάνη του έργου << Βελτίωση της επαρχιακής οδού 1α από τον κόμβο Αμφιθέας- αγ 

Μαρίνα – Ε.Ο Ιωαννίνων Κοζάνης >> στην οποία αναφέρεται η προσβαλλόμενη απόφαση, 

καλύπτεται από πιστώσεις του ΕΣΠΑ με κωδικό ΜΙS 372943 ( 12.200.000,00) ευρώ. 

Επειδή, εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η Περιφέρεια Ηπείρου έχει άμεσο συμφέρον να ασκήσει 

Πρόσθετη Παρέμβαση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για την ακύρωση της προσβαλλόμενης 
απόφασης  προκειμένου να οριστεί η κανονική και σύμφωνα με το νόμο οριστική τιμή μονάδος 

των επίδικων ιδιοκτησιών.  

Επειδή, για την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της Προσθέτου Παρεμβάσεως  ενώπιον του 

Αρείου Πάγου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου στην ήδη διανοιγείσα δίκη απαιτείται σύμφωνα 

με το άρθρο 176 του Ν3852/2010 όπως, αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, γνωμοδότηση από 
τη Νομική Υπηρεσία, εισηγούμαστε θετικά για την άσκηση του, δεδομένου του εννόμου 

συμφέροντος και της προδήλου ανάγκης η Περιφέρεια να προβάλλει ενώπιον του Ανωτάτου 

Ακυρωτικού  Δικαστηρίου τους ισχυρισμού της για την ακύρωση της ως άνω  προσβαλλόμενης 

απόφασης . 

Οσον αφορά  τη σύνταξη του δικογράφου της προσθέτου Παρεμβάσεως και της εκπροσώπησης 

της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Αρείου Πάγου  κατά τη συζήτηση της, θα πρέπει κατά 
τη γνώμη μας να ορισθεί ως συνήγορος η Δικηγόρος Αθηνών Γεωργία Τατάγια. 

Η ως άνω Δικηγόρος έχει εκπροσωπήσει σε πολλές δίκες την Περιφέρεια Ηπείρου με θετικό 

αποτέλεσμα, είναι γνώστης του εξειδικευμένου αντικειμένου της δίκης που θα τεθεί προς 
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εξέταση στο Ανώτατο Ακυρωτικό δικαστήριο με συνέπεια να  συντρέχει σοβαρή περίπτωση για 

την ανάθεση της ως άνω υπόθεσης στη συγκεκριμένη  εξωτερική  συνεργάτιδα, καθώς η έκβαση 

της έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως άλλωστε, 
προβλέπεται και στο νόμο ( άρθρο 176 περ.1γ  ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει). Επισυνάπτεται η από 27-9-2018 Αίτηση Αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου. …». 

7. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1120/27-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3002/27-
11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής:   

«… Σχετ.: η αριθμ. πρωτ. 169978/1113/26-11-2020 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων 

(επισυναπτόμενη). 

Το Ελληνικό Δημόσιο, άσκησε ενώπιον του Αρείου Πάγου την από 27-09-2018 Αίτηση Αναίρεσης (αριθμ. 

καταθ. 41/1-10-2018) κατά: 1) του Παντελή Πανταζή συν. 281 εικαζομένων ιδιοκτητών των ακινήτων που 

απαλλοτριώνονται δυνάμει της υπ΄ αριθμ 50136/11304/13-9-2012 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας, 2) της αριθμ 121/2018 απόφασης του Τριμελούς 

Εφετείου Ιωαννίνων, με την οποία καθορίστηκε η οριστική τιμή μονάδος των περιγραφόμενων σ αυτή 

ιδιοκτησιών που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά. 

Με την ως άνω Αίτηση Αναίρεσης επιδιώκεται από το Ελληνικό Δημόσιο η ακύρωση της αναιρεσιβαλλόμενης 

απόφασης καθότι, όπως ισχυρίζεται η ορισθείσα τιμή μονάδος βασίστηκε σε εσφαλμένα στοιχεία και 

υπολογισμούς καθώς και σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου με συνέπεια η αποζημίωση των 

απαλλοτριούμενων ακινήτων που θα καταβληθεί στους ιδιοκτήτες τους να μην είναι σύμφωνη με το νόμο, 

αλλά πολύ υψηλότερη της πραγματικής των αξίας, γεγονός που επιφέρει ζημία, τόσο στο Ελληνικό Δημόσιο, 

όσο και στην Περιφέρεια Ηπείρου που εκτέλεσε το έργο «Βελτίωση της επαρχιακής οδού 1α από τον κόμβο 

Αμφιθέας- Αγ. Μαρίνα – Ε.Ο Ιωαννίνων Κοζάνης» και υποχρεώνεται αυτή στη καταβολή υπέρογκων 

αποζημιώσεων προς τους ιδιοκτήτες. 

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 169978/1113/26-11-2020 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. 

Ιωαννίνων, και του δικηγόρου με έμμισθη εντολή κ. Δημητρίου Στάθη, συντρέχει έννομο συμφέρον της 

Περιφέρειας Ηπείρου προς άσκηση πρόσθετης παρέμβασης, ενώπιον του Αρείου Πάγου, υπέρ του Ελληνικού 

Δημοσίου για την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης,  προκειμένου να οριστεί η κανονική και 

σύμφωνα με το νόμο οριστική τιμή μονάδος των επίδικων ιδιοκτησιών και με σκοπό η Περιφέρεια να 

προβάλλει ενώπιον του Ανωτάτου Ακυρωτικού  Δικαστηρίου τους ισχυρισμού της για την ακύρωση της 

απόφασης. 

Για την προάσπιση των συμφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ακύρωση της προσβαλλόμενης 

απόφασης, στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, και λαμβάνοντας υπόψη  την ειδική νομοθεσία επί τη βάσει 

της οποίας έχει εκδοθεί, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο με την απαιτούμενη εμπειρία και 

εξειδίκευση στο αντικείμενο, σε συνδυασμό και με τα ζητήματα που τίθενται εν προκειμένω, τους 

προβαλλόμενους ισχυρισμούς και της απαίτησης εκ του σύνεγγυς παρακολούθησης της διαδικασίας στον 

Άρειο Πάγο, σε συνδυασμό με την αδυναμία εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου από τον επί παγία 

αντιμισθία νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας του, κρίνεται απαραίτητη 

και αναγκαία η ανάθεση σε δικηγόρο, της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του 

Αρείου Πάγου, για την σύνταξη και κατάθεση του ανωτέρω ενδίκου μέσου της πρόσθετης παρέμβασης, καθώς 

και για την παράσταση κατά τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης στη δικάσιμο που θα ορισθεί και σε κάθε 

μετ’ αναβολή δικάσιμο. 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση των κάτωθι δαπανών και τη διάθεση της απαραίτητης 

πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού της 

Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, για την κάλυψη της αμοιβής του πληρεξουσίου 

δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου που θα ορισθεί, για την ως άνω υπόθεση, ως εξής: Α) δαπάνη ποσού € 

2.000,00 πλέον ΦΠΑ, για την σύνταξη και κατάθεση της πρόσθετης παρέμβασης και Β) δαπάνη ποσού € 

1.500,00 πλέον ΦΠΑ, για την παράσταση κατά τη συζήτηση της αναίρεσης στη δικάσιμο που θα ορισθεί και 

σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την άσκηση, εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Αρείου Πάγου, του 
ενδίκου μέσου της πρόσθετης παρέμβασης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, στην ήδη 
διανοιγείσα δίκη, βάσει της από 27-09-2018 Αίτησης Αναίρεσης (αριθμ. καταθ. 41/1-10-2018) 
που άσκησε το Ελληνικό Δημόσιο κατά: 1) του Παντελή Πανταζή συν. 281 εικαζομένων 
ιδιοκτητών των ακινήτων που απαλλοτριώνονται δυνάμει της υπ΄ αριθμ 50136/11304/13-9-2012 
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απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας και 2) της αριθμ 121/2018 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων, με την 
οποία καθορίστηκε η οριστική τιμή μονάδος των περιγραφόμενων σ’ αυτή ιδιοκτησιών που 
απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά, 

βάσει και της σχετικής θετικής γνωμοδότησης (ανωτέρω υπό στ. 6) της Νομικής Υπηρεσίας της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και του Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου, κου 
Δημητρίου Στάθη, για την άσκηση του ενδίκου μέσου της Πρόσθετης Παρέμβασης υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Αρείου Πάγου, δεδομένου ότι συντρέχει έννομο συμφέρον 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης,  προκειμένου να 
οριστεί η κανονική και σύμφωνα με το νόμο οριστική τιμή μονάδος των επίδικων ιδιοκτησιών και 
με σκοπό η Περιφέρεια Ηπείρου να προβάλλει ενώπιον του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου 
τους ισχυρισμούς της για την ακύρωση της απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι 
εκτέλεσε το έργο «Βελτίωση της επαρχιακής οδού 1α από τον κόμβο Αμφιθέας- Αγ. Μαρίνα – 
Ε.Ο Ιωαννίνων Κοζάνης» και υποχρεώνεται στην καταβολή υπέρογκων αποζημιώσεων προς 
τους ιδιοκτήτες. 

Β. Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων 
εγκεκριμένων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρεται, για την κάλυψη της αμοιβής 
του πληρεξουσίου δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου που θα ορισθεί, για τη δικαστική 
εκπροσώπησή της ενώπιον του Αρείου Πάγου, ήτοι: Α) δαπάνη ποσού € 2.000,00 πλέον ΦΠΑ, 
για την σύνταξη και κατάθεση της πρόσθετης παρέμβασης και Β) δαπάνη ποσού € 1.500,00 
πλέον ΦΠΑ, για την παράσταση κατά τη συζήτηση της αναίρεσης στη δικάσιμο που θα ορισθεί 
και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο,  

επειδή κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία, για την προάσπιση των συμφερόντων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, η ανάθεση σε δικηγόρο, της δικαστικής εκπροσώπησής της ενώπιον του 
Αρείου Πάγου, για την σύνταξη και κατάθεση του ανωτέρω ενδίκου μέσου της πρόσθετης 
παρέμβασης, καθώς και για την παράσταση κατά τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης στη 
δικάσιμο που θα ορισθεί και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, και δικαιολογείται λόγω του 
εξειδικευμένου της ως άνω υποθέσεως, για την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης, στο 
Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, και της ειδικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας έχει 
εκδοθεί, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο με την απαιτούμενη εμπειρία και 
εξειδίκευση στο αντικείμενο, σε συνδυασμό και με τα ζητήματα που τίθενται εν προκειμένω, 
τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς και της απαίτησης εκ του σύνεγγυς παρακολούθησης της 
διαδικασίας στον Άρειο Πάγο, σε συνδυασμό με την αδυναμία εκπροσώπησης της Περιφέρειας 
Ηπείρου από τον επί παγία αντιμισθία νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας λόγω αυξημένου 
φόρτου εργασίας του.  
…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΩΧ37Λ9-Χ1Ρ



-95- 
 

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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2088/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Απόφαση για την παράσταση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Τριμελούς  
Εφετείου Κακουργημάτων για την υποστήριξη κατηγορίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 

http://www.php.gov.gr/
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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 Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1112/26-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2994/26-
11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), και του Νομικού Συμβούλου, κου Δημητρίου 
Στάθη, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

«… Η Υπηρεσία μας  έλαβε γνώση του αριθ. 27/2020 Βουλεύματος του Συμβουλίου 

Πλημμελειοδικών Άρτας, με το οποίο παραπέμπεται ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου 

Κακουργημάτων Ιωαννίνων η υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 

Ηπείρου Στέλλα Σαμαρά του Βασιλείου προκειμένου να δικασθεί ως υπαίτια των εγκλημάτων 

: α) κατάρτισης πλαστού εγγράφου και ειδικότερα του τίτλου σπουδών (Δίπλωμα 

Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Τιράνων) και του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (TOEIC), τα 
οποία υπέβαλε ως δικαιολογητικά στο πλαίσιο διαδικασίας διαγωνισμού πρόσληψης ενός 

Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΠΕ έτους 2007 από τη  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρτας  (ήδη 

Περιφέρεια Ηπείρου) σύμφωνα με την αριθμ 2/432Μ/2007   προκήρυξη ΑΣΕΠ ( ΦΕΚ 

450/28-11-2007), β) παράστασης  εν γνώσει της ψευδών γεγονότων ως αληθών ενώπιον των  

υπαλλήλων επιλογής προσωπικού του εν λόγω διαγωνισμού, ήτοι ότι δήθεν είναι κάτοχος 

διπλώματος αρχιτέκτονα ισότιμου με τίτλο (πτυχίο Α.Ε.Ι της ημεδαπής ) καθώς και ότι έχει 
καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, γ) ψευδούς δήλωσης γεγονότων με υπεύθυνη δήλωση του 

αρ.6 του Ν1599/1986 με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό της παράνομο περιουσιακό 

όφελος που υπερβαίνει το ποσό των 75.000,00 ευρώ. Συγκεκριμένα η κατηγορούμενη 

απεκόμισε παρανόμως μέσω της μισθοδοσίας που της κατέβαλε η Περιφέρεια Ηπείρου μέχρι 

σήμερα  το συνολικό ποσό των 177.451,08 ευρώ βλάπτοντας έτσι την περιουσία της.  

Τα ως άνω εγκλήματα, όπως αναφέρεται στο παραπεμπτικό βούλευμα προβλέπονται και 

τιμωρούνται σύμφωνα με τα άρθρα 216 παρ.4-3-1, 386 παρ2-1 του Ποινικού και του άρθρου 

8 παρ1,22 παρ.6 εδ. β-α του Ν1599/1986. Η δίκη ορίστηκε ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου 

κακουργημάτων Ιωαννίνων για τις  15-12-2020. 

Περαιτέρω, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 63,82 έως 84 του Κώδικα Ποινικής 

Δικονομίας ( ν.4620/2019), σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 914 και 932 του Α.Κ, όσοι 
δικαιούνται κατά τον Αστικό Κώδικα σε αποζημίωση ή αποκατάσταση από το έγκλημα ή σε 

χρηματική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης, νομιμοποιούνται να παραστούν στο ποινικό 

δικαστήριο προς υποστήριξη της κατηγορίας. 

Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.2362/1995  1. Μη νόμιμες δαπάνες που πληρώθηκαν 
με οποιονδήποτε τίτλο πληρωμής καταλογίζονται: α) στον υπάλληλο που από δόλο ή βαρεία 
αμέλεια προέβη σε παράνομες πράξεις παραλείψεις ή συνέπραξε στην έκδοση αυτών ή στη μη 
τήρηση των νόμιμων διαδικασιών πραγματοποιήσεως της δαπάνης και β) στο λαβόντα εφόσον 
έχει συντελέσει υπαίτια στη μη νόμιμη πληρωμή και σε κάθε περίπτωση αχρεώστητης πληρωμής, 
ανεξάρτητα από υπαιτιότητααυτού.2. Αρμόδιο όργανο για τον καταλογισμό μη νόμιμων δαπανών, 
που πληρώθηκαν με τίτλους πληρωμής που δεν εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού 
Ελέγχου, είναι ο Διατάκτης και οι κάθε ειδικότητας επιθεωρητές, που έχουν διαπιστώσει την 
παράνομη πληρωμή και σε κάθε περίπτωση το Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι ανωτέρω καταλογιστικές 
αποφάσεις προσβάλλονται με έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο ανωτέρω Διατάκτης 
είναι αρμόδιος και για τον καταλογισμό των αχρεωστήτως λαβόντων με τίτλους πληρωμής της 
Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου, εφόσον διαπιστωθεί εκ των υστέρων, βάσει νέων στοιχείων, 
ότι η πληρωμή έγινε με μη νόμιμα δικαιολογητικά ή λανθασμένο υπολογισμό. 
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Επειδή, εν προκειμένω οι αξιόποινες πράξεις για τις οποίες κατηγορείται η εν λόγω υπάλληλος 

προκάλεσαν άμεση υλική βλάβη και ηθική εις βάρος της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς 

παρανόμως μισθοδοτήθηκε μέχρι σήμερα με το συνολικό ποσό των 177.451,08 ευρώ, ενώ 
παράλληλα έπληξε με τη συμπεριφορά της  την  σύννομη και  ακέραιη λειτουργία της 

υπηρεσίας που υπηρετούσε ως υπάλληλος.  

Επομένως, η Περιφέρεια Ηπείρου ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου στο οποίο υπηρετεί 

η ανωτέρω υπάλληλος νομιμοποιείται να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς  Εφετείου 

Κακουργημάτων για την υποστήριξη της κατηγορίας στη σχετική ποινική δίκη. 

Κατόπιν όλων αυτών παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης για :  

α) την παράσταση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Τριμελούς  Εφετείου Κακουργημάτων 

για την υποστήριξη των παραπάνω αναφερόμενων κατηγοριών εις βάρος της κατηγορούμενης 

υπαλλήλου Στέλλας Σαμαρά του Βασιλείου. 

β) τη νομιμοποίηση του δικηγόρου της Νομικής Υπηρεσίας Δημητρίου Στάθη του Γεωργίου, 

προκειμένου να παραστεί στο εν λόγω δικαστήριο κατά τη δικάσιμο της 15ης -12-2020, καθώς 
και σε κάθε τυχόν μετ΄ αναβολή δικάσιμο και να την εκπροσωπήσει. 

Επισυνάπτεται αντίγραφο του υπ΄ αριθμ 27/2020 βουλεύματος. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την παράσταση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου 
Κακουργημάτων Ιωαννίνων, για την υποστήριξη των κατηγοριών, όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στην ανωτέρω εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας (υπό στ. 5), εις βάρος της υπαλλήλου της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, Στέλλας Σαμαρά του Βασιλείου, βάσει του 
αριθ. 27/2020 Βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Άρτας, με το οποίο η ως άνω 
κατηγορούμενη παραπέμπεται και  

Β. Εγκρίνει τη νομιμοποίηση του δικηγόρου της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Π.Ε. Ιωαννίνων, Δημητρίου Στάθη του Γεωργίου, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του 
Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ιωαννίνων, κατά τη δικάσιμο της 15ης -12-2020, καθώς και 
σε κάθε τυχόν μετ΄ αναβολή δικάσιμο, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια 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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2089/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ταμιευτήρων νερού εκτάκτων αναγκών πλησίον 
του επαρχιακού δικτύου προς Ελάτη (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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 

http://www.php.gov.gr/
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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 Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 15544/23-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2973/25-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: … 

6. Την υπ’ αριθ.   167577/5419   από   23-11-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το 

ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 

2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και 

αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» (Υποέργο: «Αποκατάσταση 

ταμιευτήρων νερού εκτάκτων αναγκών πλησίον του επαρχιακού δικτύου προς Ελάτη (προμήθεια 

υλικών)». 

7. Την από  23-11-2020 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 

ανακατασκευή πέτρινου ταμιευτήρα νερού κατά μήκος του Επαρχιακού οδικού δικτύου προς Ελάτη, ο οποίος 

χρησιμοποιείται από την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και τους κτηνοτρόφους της περιοχής. Λόγω της 

παλαιότητάς του ο ταμιευτήρας έχει υποστεί διαβρώσεις, καθιζήσεις και αποσάθρωση στην είσοδο και τον 

πυθμένα, με αποτέλεσμα να χάνεται όλο το νερό.  Απαιτείται η ανακατασκευή του δαπέδου, τμήματος των 

περιμετρικών τοιχίων, καθώς και βελτίωση του στηθαίου στην είσοδο του νερού προκειμένου να συγκρατεί 

τα φερτά υλικά.. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου : «Αποκατάσταση ταμιευτήρων 

νερού εκτάκτων αναγκών πλησίον του επαρχιακού δικτύου προς Ελάτη  (προμήθεια  υλικών)», σε βάρος των 

πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) 

…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Σπέγγος Αριστείδης 
Δημήτριος (Άρης), 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 
2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών 
αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ταμιευτήρων νερού 
εκτάκτων αναγκών πλησίον του επαρχιακού δικτύου προς Ελάτη (προμήθεια υλικών)», βάσει 
της από 23-11-2020 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου  ότι αφορά στην προμήθεια υλικών 
για την ανακατασκευή πέτρινου ταμιευτήρα νερού, κατά μήκος του Επαρχιακού οδικού δικτύου 
προς Ελάτη, ο οποίος χρησιμοποιείται από την πυροσβεστική υπηρεσία και τους κτηνοτρόφους 
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της περιοχής και λόγω της παλαιότητάς του έχει υποστεί διαβρώσεις, καθιζήσεις και 
αποσάθρωση στην είσοδο και τον πυθμένα, με αποτέλεσμα να χάνεται όλο το νερό, οπότε,  
απαιτείται η ανακατασκευή του δαπέδου, τμήματος των περιμετρικών τοιχίων, καθώς και 
βελτίωση του στηθαίου στην είσοδο του νερού προκειμένου να συγκρατεί τα φερτά υλικά. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΩΧ37Λ9-Χ1Ρ
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2090/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης τάφρων απορροής όμβριων στο επαρχιακό οδικό 
δίκτυο από Τσεπέλοβο προς Λάιστα». 

Η Οικονομική Επιτροπή 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 
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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. 15545/23-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2975/25-11-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: … 

6. Την υπ’ αριθ.   167572/5417  από   23-11-2020 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 με  τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης τάφρων απορροής 

όμβριων στο επαρχιακό οδικό  δίκτυο από Τσεπέλοβο προς Λάιστα (προμήθεια υλικών)». 

7. Την από  23-11-2020 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 που απαιτούνται, 

καθώς κατά μήκος του επαρχιακού οδικού δικτύου από το Δ.Δ. Τσεπελόβου έως και  την Λάιστα, υπάρχουν 

τμήματα των τάφρων απορροής των ομβρίων  που είναι χωμάτινα και με κάθε νεροποντή διαβρώνεται τόσο η 

τάφρος, όσο και το οδόστρωμα. Απαιτείται άμεσα να γίνει επίχωση με αμμοχαλικώδη υλικά  και τοποθέτηση 

σκυροδέματος για την προστασία τόσο του οδικού δικτύου, όσο και των πρανών κατά μήκος αυτού. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου : «Προμήθεια υλικών 

αποκατάστασης τάφρων απορροής όμβριων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από Τσεπέλοβο προς Λάιστα»», σε 

βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ 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. Σπέγγος Αριστείδης 
Δημήτριος (Άρης), 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», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης τάφρων 
απορροής όμβριων στο επαρχιακό οδικό  δίκτυο από Τσεπέλοβο προς Λάιστα (προμήθεια υλικών)», 
βάσει της από 23-11-2020 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι αφορά στην προμήθεια αμμοχαλικωδών 
υλικών για να γίνει επίχωση και τοποθέτηση σκυροδέματος για την προστασία τόσο του οδικού δικτύου, 
όσο και των πρανών κατά μήκος αυτού,  δεδομένου ότι υπάρχουν τμήματα των τάφρων απορροής των 
ομβρίων  που είναι χωμάτινα και με κάθε νεροποντή διαβρώνεται τόσο η τάφρος, όσο και το οδόστρωμα.  
…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΩΧ37Λ9-Χ1Ρ
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2091/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-09-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – 
προστασία πρανών – στηθαία ασφαλείας της ε.ο. 18 στο τμήμα Κρυονέρι - 
Βαθύκαμπος», προϋπολογισμού  € 100.000,00 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

http://www.php.gov.gr/
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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. 16/63/15-11-2019 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. 10/558/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 100.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.010.01 
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 - προστασία πρανών - στηθαία ασφαλείας της ε.ο. 18 στο τμήμα Κρυονέρι -
Βαθύκαμπος». 

7. Την αριθμ. 20/1271/07-08-2020 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 «Βελτίωση - προστασία πρανών - 
στηθαία ασφαλείας της ε.ο. 18 στο τμήμα Κρυονέρι - Βαθύκαμπος», προϋπολογισμού 
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 80.645,16 € 
και συνολικής δαπάνης 100.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από 
την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 
1768/31-07-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του 
έργου, με την αριθμ. πρωτ. αρ. 928/30-07-2020 απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Άρτας, και με 
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.010.01 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 1138 και 
αρ. πρωτ. 1510/28-04-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με 
α/α 1160 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

8. Την αριθμ. 23/1498/10-09-2020 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 28-08-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 

9. Την αριθμ. 25/1704/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 25-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), που διενεργήθηκε στις 25-09-2020, με α/α Συστήματος 
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Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90644, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - προστασία 
πρανών - στηθαία ασφαλείας της ε.ο. 18 στο τμήμα Κρυονέρι - Βαθύκαμπος», 
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση) 80.645,16 € και συνολικής δαπάνης 100.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.010.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020 και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Λ ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», η οποία προσέφερε 
μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα εννέα και πενήντα οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (49,58 
%) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 35.356,23 € χωρίς 
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 40.662,91 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 
50.422,01 € με ΦΠΑ.  

10. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2888/23-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2962/23-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα το από 19-11-2020 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής 
Διαγωνισμού του έργου του θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο 
έλεγχο των δικαιολογητικών και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη, εισηγείται την 
κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «Λ ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», η 
οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα εννέα και πενήντα οκτώ εκατοστά επί 
τοις εκατό (49,58 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 
35.356,23 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 40.662,91 € χωρίς ΦΠΑ και 
συνολική δαπάνη 50.422,01 € με ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 19-11-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για 
την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Α’147), που διενεργήθηκε στις 25-09-2020, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90644, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - προστασία πρανών - στηθαία ασφαλείας 
της ε.ο. 18 στο τμήμα Κρυονέρι - Βαθύκαμπος», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 80.645,16 € και συνολικής δαπάνης 
100.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.010.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 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 και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης στην 
εργοληπτική επιχείρηση «Λ ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ». 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147, που διενεργήθηκε στις 25-09-2020, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Βελτίωση - προστασία πρανών - στηθαία ασφαλείας της ε.ο. 18 στο τμήμα Κρυονέρι - 
Βαθύκαμπος», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση) 80.645,16 € και συνολικής δαπάνης 100.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.010.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, στην εργοληπτική επιχείρηση εργοληπτική επιχείρηση «Λ 
ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα εννέα και 
πενήντα οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (49,58 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και 
προσφερόμενο ποσό 35.356,23 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 40.662,91 € 
χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 50.422,01 € με ΦΠΑ, 

σύμφωνα με το από 25-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με 
την αριθμ. 25/1704/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, 
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από 19-11-2020 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 εργοληπτική επιχείρηση «Λ 
ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη 
της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό των 50.422,01 € με ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.010.01 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 1138 και αρ. πρωτ. 1510/28-04-2020 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1160 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

 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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του έργου: «Βελτίωση - 
προστασία πρανών - στηθαία ασφαλείας της ε.ο. 18 στο τμήμα Κρυονέρι -Βαθύκαμπος».  

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις 19.11.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1000 πμ οι: 

1. Ελένη Κωστή, ΠΕ Μηχανικός, Πρόεδρος, 

2. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Μηχανικός, Μέλος, και 

3. Θεόδωρος Μπαλατσούκας, ΤΕ Μηχανικός, Μέλος,  

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 23/1498/10.09.2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της 
διακήρυξης του Διαγωνισμού προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αρ. 25/1704/06.10.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία 

εγκρίθηκε το από 25.09.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 

του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση - προστασία πρανών - 

στηθαία ασφαλείας της ε.ο. 18 στο τμήμα Κρυονέρι -Βαθύκαμπος» προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ 

κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «Λ ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΟΕ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα εννέα και πενήντα οκτώ εκατοστά επί τοις 

εκατό (49,58 %) και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 40.662,91 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 50.422,01 

€. 

2. Το αρ. πρωτ. 2562/15.10.2020 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 25/1704/06.10.2020 απόφασης στους 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο χρονικό 

διάστημα. 

4. Το αρ. πρωτ. οικ. 2793/30.10.2020 έγγραφο υποβολής δικαιολογητικών στον προσωρινό ανάδοχο «Λ 

ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» καθώς και την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών μέσω της λειτουργικότητας 

της «Επικοινωνίας» στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

5. Την από 06.11.2020 αίτηση του κ. Λεωνίδα Βερλέκη εκπροσώπου της  εργοληπτικής επιχείρησης «Λ 

ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» (προσωρινού αναδόχου) με την οποία κατέθεσε σε σφραγισμένο φάκελο τα 

δικαιολογητικά  καθώς και την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 

Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη. 
Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «Λ ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΟΕ», η οποία  προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα εννέα και πενήντα οκτώ εκατοστά επί τοις 
εκατό (49,58 %), με προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 40.662,91 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 50.422,01 €. 

Το παρόν συντάσσεται σε συνέχεια του από 25.09.2020 πρακτικού δημοπρασίας. 
 Άρτα, 19.11.2020 
 Η Επιτροπή 
  
 1. Ελένη Κωστή 
   
 2. Ιωάννης Τσιρώνης 
   
 3. Θεόδωρος Μπαλατσούκας 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2092/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την υλοποίηση του 
έργου «Βελτίωση βατότητας οδού από οικισμό “Αλώνι – Χιώνι” Καταρράκτη έως 
Ορειβατικό Καταφύγιο Καταρράκτη», προϋπολογισμού 1.120.000,00 € με ΦΠΑ, ορισμός 
εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση 
δαπάνης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 

http://www.php.gov.gr/
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Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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. 3061/20-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2952/20-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«… Με την Αρ. Πρωτ. ΔΟΥ/ο/3198/14.07.2020 απόφαση Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, έγινε έγκριση 

δέσμευσης ποσού 1.120.000,00 € με ΦΠΑ, διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασή της στην 

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση βατότητας οδού από οικισμό “Αλώνι 

– Χιώνι” Καταρράκτη έως Ορειβατικό Καταφύγιο Καταρράκτη» προϋπολογισμού 1.120.000,00 € με ΦΠΑ, 

σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ 2019, του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 «Συντήρηση 

οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠΥΜΕΔΙ (ΤΕ 2008ΣΕ07100000)». 

Πρόκειται να γίνει αποκατάσταση της βατότητας της οδού από οικισμό “Αλώνι – Χιώνι” Καταρράκτη έως 

Ορειβατικό Καταφύγιο Καταρράκτη. Η αρχή της οδού βρίσκεται επί της Δημοτικής οδού Άγναντα – 

Καταρράκτης – Βουργαρέλι, η οποία αποτελεί τμήμα του οδικού δακτυλίου των Τζουμέρκων. Το μήκος της 

προς βελτίωση οδού είναι 7.700,00 m περίπου, ενώ το υψόμετρό της στην αρχή είναι 969,00 m και στο τέλος 

1.650,00 m. Ειδικότερα προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες χωματουργικών για τη διαπλάτυνση της οδού 

προκειμένου να αποκτηθεί πλάτος καταστρώματος 5,50 m, τεχνικών έργων με την κατασκευή των 

απαραίτητων σωληνωτών οχετών, κιβωτοειδούς οχετού και τάφρου, οδοστρωσίας, ασφαλτικής στρώσης 

κυκλοφορίας και της απαραίτητης σήμανσης - ασφάλειας. Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις 

της διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Προκειμένου να γίνει η εκτέλεση του έργου απαιτείται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και με την 

παρούσα εισήγηση σας υποβάλλουμε τους σχετικούς όρους της Προγραμματικής Σύμβασης.  

Το αντικείμενο αυτής, η διάρκεια ισχύος της σύμβασης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

συμβαλλομένων και οι λοιποί όροι περιγράφονται αναλυτικά στο σχέδιο που υποβάλλεται και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης. 

Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για: 

• Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στην Περιφέρεια Ηπείρου και του Δήμου 

Κεντρικών Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση βατότητας οδού από οικισμό “Αλώνι – 

Χιώνι” Καταρράκτη έως Ορειβατικό Καταφύγιο Καταρράκτη» προϋπολογισμού 1.120.000,00 €. 

• Την έγκριση των όρων της λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό 

επισυναπτόμενο κείμενο  

• Τον ορισμό δύο (2) μελών, από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, με τους αναπληρωτές τους για την 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, (α) τον κ. Αριστοτέλη Μπακόλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγων 

Μηχανολόγων Μηχανικών, Διευθυντή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας, με αναπληρωτή του την 

κα. Αλεξία Παππά, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Προϊστάμενη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας και (β) τον κ. Στέφανο Πανή, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Προϊστάμενο 

του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας, με αναπληρωτή του την 

κα. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας. 

• Την έγκριση της δαπάνης ποσού 1.120.000,00 σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ 2019, του 

ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠΥΜΕΔΙ (ΤΕ 

2008ΣΕ07100000)» για την υλοποίηση του έργου και ορισμού ως αρμόδια υπηρεσία για την πληρωμή των 

λογαριασμών του έργου το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου. . …». 
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6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Άρτας και του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση 
βατότητας οδού από οικισμό “Αλώνι – Χιώνι” Καταρράκτη έως Ορειβατικό Καταφύγιο 
Καταρράκτη», προϋπολογισμού 1.120.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ,  

και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. 
πρωτ. 3061/20-11-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, Σχέδιο. 

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, 
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, τα μέλη: (α) τον κ. Αριστοτέλη 
Μπακόλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών, Διευθυντή της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Άρτας, με αναπληρώτριά του την κα Αλεξία Παππά, ΠΕ Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών, Προϊστάμενη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Άρτας και (β) τον κ. Στέφανο Πανή, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Προϊστάμενο του 
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας, με 
αναπληρώτριά του την κα Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας 

Β. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 1.120.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 με τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας 
ΥΠΥΜΕΔΙ (ΤΕ 2008ΣΕ07100000)», της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ, βάσει της αριθμ. πρωτ. 
ΔΟΥ/ο/3198/14.07.2020 (ΑΔΑ: ΩΞΕΟ465ΧΘΞ-ΛΝΜ) απόφασης του Υπουργείου 
Υποδομών & Μεταφορών.  

…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2093/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση 
μηχανημάτων για καθαρισμό – άρση προσχώσεων ρέματος στην περιοχή Καραμούτσι». 

Η Οικονομική Επιτροπή 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 
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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. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της 
πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης μηχανημάτων μετά των 
χειριστών τους κλπ. 

6. Την αριθμ. 33/2599/08-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίσθηκε, 
για το έτος 2020 η ανά ώρα αποζημίωση ιδιωτικών μηχανημάτων και οχημάτων που θα 
απασχοληθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των Περιφερειακών Ενοτήτων της, 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, 
πλημμύρες, πυρκαγιές, μεταφορά νερού κλπ), όταν δεν επαρκούν τα μηχανήματα της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την εκτέλεση των έργων. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε 
με το αριθμ. πρωτ. 3065/24-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2968/24-11-2020 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Με την  με αριθμό πρωτ.166581/5371/19.11.2020 απόφαση, του Περιφερειάρχη Ηπείρου, εγκρίθηκε η διάθεση 

πίστωσης 6.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 

2018ΕΠ53000002 «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018 – 

2020» (Υποέργο: «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό – άρση προσχώσεων ρέματος στην περιοχή 

Καραμούτσι»), για την εκτέλεση του έργου του θέματος και  ορίστηκε ως Προϊσταμένη Αρχή του εν λόγω 

έργου η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα 

Δομών Περιβάλλοντος της ως άνω Υπηρεσίας. Με την ανωτέρω πίστωση προβλέπεται να γίνει καθαρισμός – 

άρση προσχώσεων ρέματος στην περιοχή Καραμούτσι. Τα προϊόντα καθαρισμού θα εναποτίθενται 

παραπλεύρως των πρανών του ρέματος για ενίσχυσή αυτών έναντι διάβρωσης- υποσκαφής  ή θα μεταφέρονται 

σε χώρο απόθεσης ή απόρριψης όπου απαιτείται. Η ως άνω εκτέλεση του έργου θα γίνει με ιδιωτικής χρήσης 

μηχανήματα έργου (εκσκαφείς και φορτηγά), η επιμέτρηση των εργασιών θα γίνει σε ώρες λειτουργίας των 

μηχανημάτων. Οι εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν άμεσα σε σύντομο χρονικό διάστημα λόγω της έλευσης της 

χειμερινής περιόδου. Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης 6.000,00 € με τον Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων 

του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό – 

άρση προσχώσεων ρέματος στην περιοχή Καραμούτσι» …..». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 6.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000002 «Αποκατάσταση 
– καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018 – 2020», για την εκτέλεση του 
υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό – άρση προσχώσεων ρέματος στην 
περιοχή Καραμούτσι» με τη χρήση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή (εκσκαφείς και φορτηγά) 
και με επιμέτρηση των εργασιών, σε ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων, προκειμένου να γίνει 
καθαρισμός και άρση προσχώσεων ρέματος στην περιοχή Καραμούτσι, εργασίες οι οποίες πρέπει να 
εκτελεσθούν άμεσα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, λόγω της έλευσης της χειμερινής περιόδου. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης). 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2094/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ερεισμάτων στην περιοχή Αστροχωρίου 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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.  
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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. 15386/20-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2947/20-11-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη  

1.  Με τις πρώτες φθινοπωρινές βροχές σε ένα πεπαλαιωμένο οδικό δίκτυο, όπως και η Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας 

και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αστροχωρίου, προέκυψε η ανάγκη καθαρισμού των ερεισμάτων της οδού,  

ώστε τα όμβρια να καταλήγουν μέσω αυτών σε τεχνικά ή στους φυσικούς αποδέκτες και να μην διέρχονται 

ανεξέλεγκτα στο κατάστρωμα της ευνοώντας τις συνθήκες πρόκλησης ατυχήματος.  

2. Την  με  αριθμ. : 166676/5383/19-11-2020  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»  της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001 με υποέργο : «Άμεσος καθαρισμός ερεισμάτων στην περιοχή Αστροχωρίου Άρτας (παροχή 

υπηρεσιών)»   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεσος καθαρισμός ερεισμάτων 

στην περιοχή Αστροχωρίου Άρτας (παροχή υπηρεσιών)» του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 

επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» 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. Σπέγγος Αριστείδης 
Δημήτριος (Άρης), 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» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ερεισμάτων στην περιοχή 
Αστροχωρίου Άρτας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι σε ένα 
πεπαλαιωμένο οδικό δίκτυο, όπως και η Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας και συγκεκριμένα στην περιοχή του 
Αστροχωρίου, με τις πρώτες φθινοπωρινές βροχές, υπάρχει  ανάγκη καθαρισμού των ερεισμάτων της 
οδού,  ώστε τα όμβρια να καταλήγουν μέσω αυτών σε τεχνικά ή στους φυσικούς αποδέκτες και να μην 
διέρχονται ανεξέλεγκτα στο κατάστρωμά της, ευνοώντας τις συνθήκες πρόκλησης ατυχήματος.   
…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΩΧ37Λ9-Χ1Ρ
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2095/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού στην ευρύτερη περιοχή Κολομοδίων Άρτας 
(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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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.  

http://www.php.gov.gr/
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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. 15387/20-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2950/20-11-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη  

1. Σαν αποτέλεσμα των πρώτων φθινοπωρινών βροχών σε ένα δίκτυο, όπως αυτό της ευρύτερης περιοχής των 

Κολομοδίων, που χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση από τους κτηνοτρόφους της περιοχής (βαρέα και 

συνεχή κυκλοφορία), ήταν να σημειωθούν φθορές στο οδόστρωμα (καθιζήσεις, λακκούβες, ρηγματώσεις) που 

καθιστούν τη διέλευση δύσκολη και πολλές φορές επικίνδυνη. Απαιτείται λοιπόν άμεσα η αποκατάσταση στη 

βατότητα των οδών για την ασφαλή διέλευση τους.  

2. Την  με  αριθμ. : 166679/5384/19-11-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 19.000,00 €  με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση 

εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 

2018ΕΠ53000001 με υποέργο : «Αποκατάσταση βατότητας οδού στην ευρύτερη περιοχή Κολομοδίων Άρτας 

(προμήθεια υλικών)» 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Αποκατάσταση βατότητας οδού στην ευρύτερη 

περιοχή Κολομοδίων Άρτας (προμήθεια υλικών)» του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 

επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 19.000,00 € (με Φ.Π.Α.).. ....». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 19.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού στην ευρύτερη 
περιοχή Κολομοδίων Άρτας (προμήθεια υλικών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι στην ως άνω 
περιοχή, λόγω των φθινοπωρινών βροχών και της καθημερινής χρήσης από τους κτηνοτρόφους (βαρέα 
και συνεχή κυκλοφορία), σημειώθηκαν φθορές στο οδόστρωμα (καθιζήσεις, λακκούβες, ρηγματώσεις) 
καθιστώντας τη διέλευση δύσκολη και πολλές φορές επικίνδυνη και ως εκ τούτου χρήζει άμεσης 
αποκατάστασης η βατότητα αυτής. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), 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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2097/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης πρόσβασης και βελτίωση βατότητας προς παραδοσιακό 
γεφύρι Μεγαλόχαρης (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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 
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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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 15546/23-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2976/25-11-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη … 

6. Την υπ’ αριθ.   167575/5418  από   23-11-2020  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 με τίτλο:  «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: «Εργασίες αποκατάστασης πρόσβασης και βελτίωση βατότητας 

προς παραδοσιακό γεφύρι Μεγαλόχαρης  (παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από 23-11-2020 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  για την αποκατάσταση 

βατότητας και πρόσβασης του οδικού δικτύου προς τον παραδοσιακό γεφύρι της Μεγαλόχαρης, όπου 

παρουσιάζει προβλήματα με κατολισθήσεις και ποικίλη βλάστηση, λόγω του χρόνου που έχει παρέλθει χωρίς 

να έχει καθαριστεί. Απαιτείται να γίνει άρση των καταπτώσεων, διαμόρφωση των πρανών, διαμόρφωση του 

καταστρώματος της οδού, καθώς και διευθέτηση του ρέματος που τέμνει την οδού. Σκοπός είναι η 

αποκατάσταση της προσβασιμότητας για την ομαλή διέλευση των επισκεπτών αλλά και την πρόσβαση 

εργατοτεχνικού προσωπικού για την επισκευή της γέφυρας.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης 

πρόσβασης και βελτίωση βατότητας προς παραδοσιακό γεφύρι Μεγαλόχαρης  (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος 

των πιστώσεων 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. Σπέγγος Αριστείδης 

Δημήτριος (Άρης), 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» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης πρόσβασης και 
βελτίωση βατότητας προς παραδοσιακό γεφύρι Μεγαλόχαρης  (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 23-
11-2020 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι αφορά σε εργασίες αποκατάστασης βατότητας και πρόσβασης του 
οδικού δικτύου προς το παραδοσιακό γεφύρι της Μεγαλόχαρης, το οποίο παρουσιάζει προβλήματα με 
κατολισθήσεις και ποικίλη βλάστηση, λόγω του χρόνου που έχει παρέλθει χωρίς να έχει καθαριστεί και 
ως εκ τούτου απαιτείται άρση των καταπτώσεων, διαμόρφωση των πρανών και του καταστρώματος της 
οδού, καθώς και διευθέτηση του ρέματος που τέμνει την οδό, ώστε να επιτευχθεί η αποκατάσταση της 
προσβασιμότητας για την ομαλή διέλευση των επισκεπτών αλλά και την πρόσβαση εργατοτεχνικού 
προσωπικού για την επισκευή της γέφυρας. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2098/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης 
πολυετών υποχρεώσεων 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 

http://www.php.gov.gr/
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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, 8/30/29-05-2020, 11/48/27-07-2020 και 13/61/22-
10-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

6. Τις εισηγήσεις του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκαν πάνω στο θέμα (υποβλήθηκαν με το αριθμ. πρωτ. 
22620/20-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2955/20-11-2020 και  με το αριθμ. 
πρωτ. 23300/23-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2959/23-11-2020 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με τις οποίες η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης 
των αναφερομένων στον συνημμένο πίνακα δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές 
ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και τη διάθεση των απαιτούμενων, ανά ΕΦ και ΚΑΕ 
πιστώσεων και δέσμευσης πολυετών υποχρεώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών, οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές 
ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων ανά ΕΦ και ΚΑΕ, του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020, καθώς και την δέσμευση των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021 (πολυετής δέσμευση 
υποχρέωσης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

α/α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ           

(Ποσό με 

ΦΠΑ) 2020 

ΔΑΠΑΝΗ           

(Ποσό με 

ΦΠΑ) 2021 

ΕΦ 072 / 

ΚΑΕ 

1. 

Εργασίες συντήρησης, 

αναβάθμισης, και 

πιστοποίησης  

συστημάτων ΚΤΕΟ 

Παροχή υπηρεσιών διαχειριστικής επάρκειας λογισμικού 

ειδικών προγραμμάτων και συντήρησης μηχανημάτων 

του ΚΤΕΟ Θεσπρωτίας για το έτος 2021 

0,01 12.000,00 € 0899.01 

2. 

Αναλώσιμα υλικά, 

ανταλλακτικά για  

ΚΤΕΟ Θεσπρωτίας 

Προμήθεια αναλώσιμων  υλικών  και ανταλλακτικών για 

την κάλυψη των αναγκών του ΚΤΕΟ  ΠΕ Θεσπρωτίας 

για το έτος 2021. 

0,01 2.000,00 € 0899.01 

 

Β. Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν τις 
λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 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 Θεσπρωτίας, έτους 2020, σύμφωνα με τον 
κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

α/α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΦ 072 / 

ΚΑΕ 

1 Συντήρηση καυστήρων 

Συμπληρωματική πίστωση για ετήσια συντήρηση 

καυστήρων / λεβητών  που βρίσκονται στους χώρους 

που στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΠΕΘ 

500,00 € 0851.01 
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2 Προμήθεια βιβλίων/μπλοκ/σφραγίδες 

Προμήθεια πεντακοσίων (500) δελτίων μετακίνησης 

ΑμεΑ  και τριών  (3) σφραγίδων για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών   της ΠΕΘ. 

270,00 € 1699.01 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2099/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 την επιστροφή εθνικής συμμετοχής του 
έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Sustainable Urban Mobility in MED PORT cities» με 
ακρωνύμιο “SUMPORT”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG MED 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 23518/26-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2986/26-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται 
την έγκριση «… δαπάνης  και την  διάθεση πίστωσης του ποσού των 1.275,46 ΕΥΡΩ που αφορά 
την επιστροφή ποσού που αντιστοιχεί στην εθνική συμμετοχή 15% από τις συνολικά 
πιστοποιούμενες δαπάνες, του έργου SUMPORT, του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG 
MED, σύμφωνα την αριθμ. πρωτ. 72646/10-07-2020 Έκθεσης Επιτόπιας Επαλήθευσης Δαπανών (3η 
Πιστοποίηση –Τελική) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Γεν. Γραμματεία Δημ. 
Επενδύσεων ΕΣΠΑ Ειδ. Υπηρεσία, Αρχή Πιστοποίησης.  Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
φορέα 071 και Κ.Α.Ε. 5399.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την  δαπάνη συνολικού ποσού € 1.275,46 και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, 
σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 071 και Κ.Α.Ε. 5399.01 του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, έτους 2020 που αφορά στην 
επιστροφή εθνικής συμμετοχή 15% από τις συνολικά πιστοποιούμενες δαπάνες, του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Sustainable Urban Mobility in MED PORT cities» με ακρωνύμιο 
“SUMPORT”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG MED 2014-2020, σύμφωνα την 
αριθμ. πρωτ. 72646/10-07-2020 Έκθεσης Επιτόπιας Επαλήθευσης Δαπανών (3η Πιστοποίηση 
–Τελική) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Γεν. Γραμματεία Δημ. Επενδύσεων 
ΕΣΠΑ Ειδ. Υπηρεσία, Αρχή Πιστοποίησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2100/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για την σύνταξη μελέτης στην ευρύτερη περιοχή του Σουλίου». 

Η Οικονομική Επιτροπή 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 
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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. 15383/20-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2946/20-11-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη  

1.Μετά το σεισμό που σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Σουλίου οδοί πρόσβασης υπέστησαν φθορές 

με έντονες ρηγματώσεις και καθιζήσεις που τις κάνουν αδιάβατες. Τα κατολισθητικά φαινόμενα δε που 

εκδηλώθηκαν οδήγησαν τους ειδικούς στο να προσανατολίζονται στην κατασκευή νέων οδών σε πιο υγιή 

πετρώματα. Για τους παραπάνω λόγους απαιτείται η συλλογή στοιχείων ( γεωλογικών, τεχνικών) για τη 

χάραξη νέων οδών μακριά από τις προβληματικές περιοχές αποκαθιστώντας την κατά το δυνατόν ασφαλή 

κυκλοφορία σε αυτές.   

2. Την  με  αριθμ. : 166675/5382/19-11-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 24.800,00 € (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 : « Συλλογή στοιχείων για την σύνταξη μελέτης στην ευρύτερη περιοχή του 

Σουλίου » 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Συλλογή στοιχείων για την 

σύνταξη μελέτης στην ευρύτερη περιοχή του Σουλίου» του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 

ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, 

προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)....…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Σπέγγος Αριστείδης 
Δημήτριος (Άρης), επεσήμανε ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα 
υλοποίησης του υποέργου, 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. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για την σύνταξη μελέτης στην 
ευρύτερη περιοχή του Σουλίου», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι, μετά το σεισμό που σημειώθηκε στην 
ευρύτερη περιοχή του Σουλίου, οδοί πρόσβασης υπέστησαν φθορές με έντονες ρηγματώσεις και 
καθιζήσεις που τις κάνουν αδιάβατες, ενώ τα κατολισθητικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν οδήγησαν τους 
ειδικούς να προσανατολίζονται στην κατασκευή νέων οδών σε πιο υγιή πετρώματα και ως εκ τούτου  
κρίνεται απαραίτητη  η συλλογή στοιχείων (γεωλογικών, τεχνικών) για τη χάραξη νέων οδών, μακριά από 
τις προβληματικές περιοχές, αποκαθιστώντας την κατά το δυνατόν ασφαλή κυκλοφορία σε αυτές.  
…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΩΧ37Λ9-Χ1Ρ
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2101/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός και μόρφωση τάφρων και ρεμάτων στα όρια του Δ.Δ. Ασπροκκλησίου 
(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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 

http://www.php.gov.gr/
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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. 15668/25-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2979/25-11-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη … 

6. Την υπ’ αριθ.   167569/5416 από   23-11-2020  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  με τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια 

Ηπείρου 2018-2020», Υποέργο: «Καθαρισμός και  μόρφωση τάφρων και ρεμάτων στα όρια του Δ.Δ 

Ασπροκκλησίου     (παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από 23-11-2020 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 και μόρφωσης 

στραγγιστικών τάφρων και ρεμάτων στην ευρύτερη περιοχή του Δ.Δ. Ασπροκκλησίου, προκειμένου να 

διοχετευθούν ομαλά τα νερά των βροχών προς την θάλασσα και να αποτραπούν τα προβλήματα που 

προκαλούνται σε καλλιέργειες κι κατοικίες. Θα γίνει άρση των προσχώσεων, των φερτών υλικών και των 

πεσμένων δένδρων, ενώ παράλληλα θα διαμορφωθούν κατάλληλα τα πρανή των ρεμάτων. Σκοπός είναι η 

κατάλληλα τα πρανή των ρεμάτων. Σκοπός είναι η προστασία της ευρύτερης περιοχής από την υπερχείλιση 

των νερών και  ομαλή τους ροή προς την θάλασσα.  

 ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Καθαρισμός και μόρφωση 

τάφρων και ρεμάτων στα όρια του Δ.Δ Ασπροκκλησίου   (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)…». 
 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Σπέγγος Αριστείδης 
Δημήτριος (Άρης), 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. 2018ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός και  μόρφωση τάφρων και ρεμάτων στα 
όρια του Δ.Δ. Ασπροκκλησίου  (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 23-11-2020 τεχνικής έκθεσης όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου 
ότι αφορά σε εργασίες καθαρισμού και μόρφωσης στραγγιστικών τάφρων και ρεμάτων στην ευρύτερη 
περιοχή του Δ.Δ. Ασπροκκλησίου, προκειμένου να διοχετευθούν ομαλά τα νερά των βροχών προς την 
θάλασσα και να αποτραπούν τα προβλήματα που προκαλούνται σε καλλιέργειες κι κατοικίες και 
συγκεκριμένα άρση των προσχώσεων, των φερτών υλικών και των πεσμένων δένδρων, ενώ παράλληλα 
θα διαμορφωθούν κατάλληλα τα πρανή των ρεμάτων, ώστε να  προστατευθεί η ευρύτερη περιοχή από 
την υπερχείλιση των νερών και  ομαλή τους ροή προς την θάλασσα. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2102/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-10-2020 επαναληπτικής ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή τεχνικών 
και διαβάσεων επί ρεμάτων στην περιοχή Κοτσανόπουλου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 
50.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 

http://www.php.gov.gr/
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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. 19/1185/29-07-2020 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 Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή τεχνικών και διαβάσεων επί ρεμάτων στην 
περιοχή Κοτσανόπουλου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ με τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 3081/23-07-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. πρωτ. 97052/3080/23-07-2020 απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. 
Πρέβεζας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.020.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την με α/α 
845 και αρ. πρωτ. 33357/1071/03-03-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 833 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, 
με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.   

6. Την αριθμ. 25/1729/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-09-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του 
θέματος, σύμφωνα με το οποίο, η διενεργηθείσα δημοπρασία απέβη άγονος, δεδομένου ότι δεν 
υποβλήθηκε καμία προσφορά και εγκρίθηκε η επαναδημοπράτηση του έργου, με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις της εγκεκριμένης με την αριθμ. 19/1185/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και ορίσθηκε η 
22η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) ως νέα ημέρα 
διεξαγωγής της δημοπρασίας.  

7. Την αριθμ. 27/1854/27-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 22-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-10-2020 ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή τεχνικών και 
διαβάσεων επί ρεμάτων στην περιοχή Κοτσανόπουλου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 50.000,00 
€ με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του  ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.020.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε, ο κ. Άγγελος Τσιμπίκης, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης δύο επί τοις 
εκατό (2 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 39.516,13 €  χωρίς ΦΠΑ 
(49.000,00 € με ΦΠΑ). 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5758/26-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2983/26-11-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 25-
11-2020 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του 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 κ. Άγγελο 
Τσιμπίκη, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης δύο επί τοις εκατό (2 %) στις τιμές του 
Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 39.516,13 €  χωρίς ΦΠΑ (49.000,00 € με ΦΠΑ). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 25-11-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 22-10-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή τεχνικών και διαβάσεων επί ρεμάτων στην περιοχή Κοτσανόπουλου Π.Ε. 
Πρέβεζας», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9771.01.020.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 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 κ. Άγγελο Τσιμπίκη, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης δύο επί τοις εκατό (2 %) στις 
τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 39.516,13 €  χωρίς ΦΠΑ (49.000,00 € με ΦΠΑ). 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 
22-10-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή τεχνικών 
και διαβάσεων επί ρεμάτων στην περιοχή Κοτσανόπουλου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 50.000,00 
€ με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.020.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020, 

στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα κ. Άγγελο Τσιμπίκη, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης δύο επί τοις 
εκατό (2 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 39.516,13 €  χωρίς ΦΠΑ 
(49.000,00 € με ΦΠΑ), σύμφωνα με το από 22-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 27/1854/27-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του 
ανωτέρω, από 25-11-2020 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 κ. Άγγελο Τσιμπίκη, την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, στο ποσό των 
49.000,00 € με ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.020.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την με α/α 845 
και αρ. πρωτ. 33357/1071/03-03-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 
833 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της 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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ»  

 

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, σήμερα την 25/11/2020, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 08:00 π.μ. οι: 

1. Ελένη Βασιλειάδου, ΠΕ Αρχιτέκτονας, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Πρόεδρος, 

2. Νικόλαος Κατσάνος, ΠΕ Αρχιτέκτονας, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος και 

3. Γλυκερία Βαγγελάκη, TΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος, 

της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αρ. 125185/4280/15-9-2020  απόφαση της 
Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, μετά την αρ. 2/140/20-1-2020  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, 
προκειμένου να ολοκληρώσουμε το από 22-10-2020 πρακτικό της δημοπρασίας του παραπάνω 
έργου.  

Έχοντας υπόψη: 

1. Την με αρ. 25/1729/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, 

με την οποία εγκρίθηκε α)το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 

συνοπτικού διαγωνισμού στις 29-09-2020, που απέβη άγονος, και β)η επαναδημοπράτηση 

του παραπάνω έργου, χωρίς τροποποίηση των ορών της διακήρυξης.  

2. Την με αρ. 27/1854/27-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, 

με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού στις 22-10-2020, της 

επαναληπτικής ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτέλεσης του παραπάνω έργου, κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο 

Άγγελος Τσιμπίκης, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης δύο επί τοις εκατό (2 %) και προσφερόμενο 

ποσό 39.516,13 €  χωρίς ΦΠΑ (49.000€ με ΦΠΑ). 

3. Το με αρ. πρωτ. 156943/5393/3-11-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. κοινοποίησης της υπ’ αριθ. 

27/1854/27-10-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου στους 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 

4. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο 

από τη διακήρυξη χρονικό διάστημα. 

5. Το με  αρ. πρωτ. 161053/5510 /10-11-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. προς τον κ. Άγγελο 

Τσιμπίκη για την υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της 

διακήρυξης. 

6. Την από 17-11-2020 αίτηση του κ. Άγγελου Τσιμπίκη με την οποία υπέβαλε προς την 

Επιτροπής Διαγωνισμού σφραγισμένο φάκελο με δικαιολογητικά. 
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η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης και 

τα βρήκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης. 

Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον κ. Άγγελο Τσιμπίκη, ο οποίος 

προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης δύο επί τοις εκατό (2 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης 

και προσφερόμενο ποσό 39.516,13 €  χωρίς ΦΠΑ (49.000€ με ΦΠΑ). 

Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 22-10-2020 πρακτικού δημοπρασίας. 

 Πρέβεζα25-11-2020 

 Η Επιτροπή 

   

 1. Ελένη Βασιλειάδου 

   

 2. Νικόλαος Κατσάνος 

   

 3. Γλυκερία Βαγγελάκη 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2103/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου στο τμήμα 4η Επαρχιακή οδός – Αχερουσία - 
Εθν. Οδός 19 Αρχαγγέλου-Νεράιδας και ηλεκτροφωτισμός στη διασταύρωση με την Τ.Κ. 
Εκκλησιές», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», μέχρι την 20-03-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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, 
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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 Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5673/25-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3004/27-11-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη κ. Ευστράτιου Ιωάννου και του αναδόχου υπογράφηκε συμφωνητικό ύψους 

δαπάνης εργασιών 67.465,20€  (με ΦΠΑ), δηλ. 54.407,42€  (χωρίς ΦΠΑ) το οποίο υπογράφηκε στις  20-12-

2019 και η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν.  

Η ημερομηνία περαιώσεως ορίζεται από την σύμβαση η 20-12-2020. 

Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει το έργο της ΔΤΕ της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο, «Ηλεκτροφωτισμός 

τμημάτων της Εθνικής οδού Αρχαγγέλου – Νεραΐδας στις θέσεις Σκεπαστό, Εκκλησιές και Κορώνη και της 

1ης επαρχιακής οδού στο τμήμα Άγιος Θωμάς – Άγιοι Απόστολοι Πρέβεζας» που βρίσκεται στην φάση της 

ανάδειξης αναδόχου. 

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την από 20-11-2020 αίτηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των 

εργασιών του έργου. Κατά τον ανάδοχο η αποπεράτωση του έργου μέσα στην παραπάνω προθεσμία δεν 

καθίσταται δυνατή, διότι δεν έχει διευθετηθεί το θέμα της θέσης εγκατάστασης των ιστών φωτισμού στην 

διασταύρωση της εθνικής οδού Αρχάγγελος Νεράιδα με τον δρόμο πρόσβασης στην Τ. Κ. Εκκλησιών. Για  

τον λόγο αυτό αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 20-03-2021 χωρίς δικαίωμα 

έγερσης πρόσθετης αποζημίωσης (πλην της νόμιμης αναθεώρησης). 

Ο ανωτέρω  λόγος είναι αληθής, επαρκής και καθοριστικός για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών και 

προτείνουμε ως αναγκαία την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου έως 

την  20-03-2021.  

Επειδή δικαιολογείται η γενομένη καθυστέρηση, 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε Την έγκριση τη χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του 

έργου έως την  20-03-2021 ...» 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου στο τμήμα 4η Επαρχιακή οδός – Αχερουσία - Εθν. Οδός 19 
Αρχαγγέλου-Νεράιδας και ηλεκτροφωτισμός στη διασταύρωση με την Τ.Κ. Εκκλησιές», αναδόχου 
«ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», μέχρι την 20-03-2021, 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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2104/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Έγκριση του Πρακτικού I/23-11-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών 
καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του 
ΚΕΣΥ Νομού Πρέβεζας, για το έτος 2021», συνολικού προϋπολογισμού € 62.870,98 
συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ, για το χρονικό διάστημα 
από 01-01-2021 έως 31-12-2021, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης  (μέχρι 31-03-2022). 

Η Οικονομική Επιτροπή 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, 

http://www.php.gov.gr/
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το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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, 8/30/29-05-2020, 11/48/27-07-2020 και 13/61/22-
10-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 28/1946/06-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε και εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, 
για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης 
των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Νομού Πρέβεζας, για το έτος 2021», 
συνολικού προϋπολογισμού € 62.870,98 συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 
και ΦΠΑ, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2021, με δικαίωμα τρίμηνης 
παράτασης  (μέχρι 31-03-2022), με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 
βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' 
αποκλειστικότητα», παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 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 με Ε.Φ. 072 & Κ.Α.Ε. 0875 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με την με α/α 2165 & αρ.  πρωτ. 158739/5526/05-11-2020 (ΑΔΑ: 
60ΞΒ7Λ9-6ΓΘ) απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με α/α καταχώρησης 2323 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 5888/24-11-
2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2970/24-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση του συνημμένου, Πρακτικού Ι/23-11-
2020 της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση 
του εν θέματι συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/23-11-2020 (έλεγχος και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, 
τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις 
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διατάξεις του άρθρου 20 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα», παρ. 1 του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή 
υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ 
Νομού Πρέβεζας, για το έτος 2021», συνολικού προϋπολογισμού € 62.870,98 
συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ, για το χρονικό διάστημα από 01-01-
2021 έως 31-12-2021, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης  (μέχρι 31-03-2022), σε βάρος των 
πιστώσεων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 0875 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με 
την αριθμ. 160489/5573/09-11-2020 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 του 
οικονομικού φορέα «Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Άρτας - Πρέβεζας». 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνιζομένου, καθώς και από τον 
αντίστοιχο έλεγχο της τεχνικής προσφοράς, από τον οποίο προέκυψε ότι τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά είναι πλήρη και σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της οικείας διακήρυξης, η 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προχώρησε στην αποσφράγιση, καταγραφή, έλεγχο 
και αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζομένου, την οποία έκρινε αποδεκτή 
και συμφέρουσα και ομόφωνα εισηγείται την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΤΑΣ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ», ως προσωρινού 
μειοδότη του διαγωνισμού με ποσό προσφοράς 49.996,80 € με ΦΠΑ (40.320,00 € πλέον ΦΠΑ). 

 Σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό Ι/23-11-2020 (έλεγχος και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού, για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Νομού Πρέβεζας, για το έτος 2021», συνολικού 
προϋπολογισμού € 62.870,98 συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ, για 
το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2021, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης  (μέχρι 
31-03-2022), σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 0875 του προϋπολογισμού της 
Π.Ε. Πρέβεζας, 

Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης, ο οικονομικός φορέας «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΤΑΣ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ», του οποίου η προσφορά υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και η τεχνική προσφορά καλύπτουν τις 
αντίστοιχες απαιτήσεις της διακήρυξης, η δε οικονομική του προσφορά, με ποσό 49.996,80 € 
με ΦΠΑ (40.320,00 € πλέον ΦΠΑ) κρίθηκε αποδεκτή και συμφέρουσα. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο - Ι 

Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση του 
συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού 
των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, των 
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Νομού 
Πρέβεζας, για το έτος 2021» προϋπολογισμού 50.702,40 ευρώ, πλέον φ.π.α. 24%, για το 
χρονικό διάστημα από 01.01.2021 έως 31.12.2021 με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης. 

 

Στην Πρέβεζα, την 23η  του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση της Προέδρου αυτής, 
στα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, η Επιτροπή διενέργειας του συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού 
για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Νομού Πρέβεζας, για το έτος 2021, 
αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης, 
η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 28/1946/06.11.2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η διεξαγωγή του ανωτέρω μειοδοτικού 
διαγωνισμού, σύμφωνα με την αρ.  πρωτ.  160489/5573/09-11-2020 διακήρυξη της Π.Ε. 
Πρέβεζας. 

Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 
1) Κωνσταντινίδου Στεφανία, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Α’, υπάλληλος 
της Δ/νσης Διοικ/κού - Οικονομικού, ως Πρόεδρος.  
2) Σιούτης Σπυρίδων, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Α’, υπάλληλος της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού και 
3) Ναστούλη Αναστασία, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Α’, υπάλληλος της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού. 
 

Η Επιτροπή παρέλαβε τον φάκελο της μοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε, του 
«Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Άρτας - Πρέβεζας» και 
προχώρησε στην αξιολόγησή της ως εξής:  

Αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς, καθώς και ο φάκελος με τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά, μονογράφησαν όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και καταγράφηκαν 
ως ακολούθως: 

Α.  Κατατέθηκαν τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της διακήρυξης, που 
αφορούν το δικαίωμα συμμετοχής, ήτοι: 

1. Καταστατικό του Κοι.Σ.Π.Ε.  

2. Απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί έγκρισης από 
άποψη σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε.  
3. Βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας του ν. 4430/2016. 
4. Βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ότι περισσότεροι από το 30% των εργαζομένων 
του οικονομικού φορέα είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι. 
5. Βεβαίωση ΑΑΔΕ, από την οποία προκύπτει η άσκηση δραστηριότητας συναφούς με 
το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης (γενικός καθαρισμός κτιρίων). 

Β. Δικαιολογητικά συμμετοχής 
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Α/Α 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ                                 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΤΑΣ - 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Δεν                                  
απαιτείται 

Κατατέθηκε 
και είναι πλήρες 

- 

 
Από την ως άνω αξιολόγηση, προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής που 

κατατέθηκαν από τον διαγωνιζόμενο, είναι σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της οικείας 
διακήρυξης. 

Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στην καταγραφή και αξιολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα. 

 Γ. Τεχνική Προσφορά 
1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει ότι θα 
προσφέρει όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες και ότι αποδέχεται και θα συμμορφωθεί 
πλήρως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεση 
σύμβασης, όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της διακήρυξης. 
2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνει ότι 
ως ανάδοχος: 
i) με την έναρξη παροχής των υπηρεσιών θα αναρτά το πρόγραμμα των 
απασχολουμένων στην καθαριότητα σε εμφανές σημείο των γραφείων της Π.Ε. 
Πρέβεζας, το οποίο θα υποδειχθεί από το Τμήμα Προμηθειών. 
ii) θα καταθέσει στην υπηρεσία, το αργότερο με την υπογραφή του συμφωνητικού, 
αντίγραφο του θεωρημένου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης 
(Σ.ΕΠ.Ε.) προγράμματος εργασίας των απασχολούμενων του, εφόσον τούτο 
προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία, και δεσμεύεται ότι σε περίπτωση τροποποίησής 
του θα προσκομίζει το εκάστοτε ισχύον. 
iii) με την υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών του μήνα, θα προσκομίζει 
αντίγραφο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) του ΕΦΚΑ του 
προηγούμενου μήνα (ανάλογα με τις προβλεπόμενες καταληκτικές ημερομηνίες 
υποβολής της), που αφορά τους απασχολούμενους υπαλλήλους. 

Από τον έλεγχο της Τεχνικής Προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά είναι τα προβλεπόμενα και είναι πλήρη. 

 
Δ. Οικονομική Προσφορά 
Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στο άνοιγμα του φακέλου της οικονομικής 

προσφοράς ο οποίος περιέχει: 
1. Συμπληρωμένο το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος ΙΙ της 
διακήρυξης 
2. ΠΙΝΑΚΑ (1) με τίτλο: Συμπληρωματικά στοιχεία οικονομικής προσφοράς 
(αναλυτικά στοιχεία άρθρου 68 ν. 3863/2010),   
3. ΠΙΝΑΚΑ (2) με τίτλο: Ανάλυση κόστους αμοιβών απασχολούμενου προσωπικού και 
4. έντυπο με την ισχύουσα συλλογική σύμβαση εργασίας του προσωπικού. 

 
Από τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς προκύπτει ότι το συνολικό 

προσφερόμενο ποσό για το χρόνο ισχύος της σύμβασης, ήτοι από 01.01.2021 έως 
31.12.2021 ανέρχεται σε 40.320,00 ευρώ χωρίς φ.π.α. (49.996,80 με  φ.π.α.).  
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Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή του διαγωνισμού, αφού έλαβε υπόψη τις 
παραγράφους 2.2, 2.3, 2.4, 3.1 και 3.2 της διακήρυξης, καθώς και τα υποβληθέντα από 
τον διαγωνιζόμενο οικονομικό φορέα δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικής και 
οικονομικής προσφοράς, για τα οποία διαπιστώνει τη νομιμότητα και πληρότητά τους, 
ομόφωνα αποφασίζει και   

 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την ανάδειξη του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΤΑΣ 

- ΠΡΕΒΕΖΑΣ»,  ως προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο:  
«Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της 

Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Νομού Πρέβεζας, για το έτος 2021», του οποίου η υποβληθείσα 
οικονομική προσφορά με ποσό 49.996,80 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 
Φ.Π.Α.,  κρίνεται αποδεκτή και συμφέρουσα. 

 

 Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από  τα μέλη της 
επιτροπής και υποβάλλεται στη Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της Π. Ε. Πρέβεζας, 
για τις περαιτέρω ενέργειες. 

                     
Πρέβεζα,  23 - 11 - 2020 

 
Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

                 

 

 

 

 

 
  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

Κωνσταντινίδου Στεφανία 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

 
Σιούτης Σπυρίδων 

 

Αναστασία Ναστούλη 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2105/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση 
λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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. 
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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, 8/30/29-05-2020, 11/48/27-07-2020 και 13/61/22-
10-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 5904/25-11-
2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2980/25-11-2020 στον φάκελο 2020 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη… 

7. Το με αρ. πρωτ. 167464/5702/20.11.2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, με το 

οποίο εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης συνολικού ποσού 1.178,00 ευρώ, για την ετήσια 

συνδρομή του στατικού προγράμματος «Master» της ανωτέρω Διεύθυνσης. Η ανανέωση της συνδρομής 

είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρχει τεχνική υποστήριξη του προγράμματος, ώστε να είναι συμβατό 

με τα νέα λειτουργικά συστήματα των υπολογιστών.  

8. Το αρ. πρωτ. 167570/16286/23.11.2020 έγγραφο του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού 

της Δ.Α.Ο.Κ της Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με το οποίο είναι απαραίτητη η ανανέωση της ετήσιας 

συνδρομής χρήσης στο δίκτυο σταθμών αναφοράς URANUS (ποσό 396,80), καθώς από το 2011 με το Ν. 

4014/2011 (αρθ. 23 παρ. 4 και 24 παρ. 2β) και το Ν. 4030/2011 (αρθ. 49 παρ. 15) έγινε υποχρεωτική η 

σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων στο σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ87. Στο σύστημα αυτό μετρούν 

απευθείας τα GPS με σήμα που παίρνουν από δορυφόρους και διορθώσεις που λαμβάνουν από τους 

μόνιμους σταθμούς αναφοράς, ώστε να παρέχουν την ακρίβεια που απαιτείται, υπολογίζοντας τη θέση του 

εκάστοτε σημείου που μετράμε. Η μετάδοση του σήματος από τους σταθμούς προς το GPS γίνεται μέσω 

κινητής τηλεφωνίας με κάρτα διαδικτύου. 

9. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας,  οικ.  έτους 2020. 

Εισηγούμαστε 

1. Την έγκριση πραγματοποίησης των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές 

ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

2. Την έγκριση διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., όπως εμφανίζονται στον 

κατωτέρω πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 

οικ. έτους 2020. 

3. Την έγκριση υλοποίησης των ανωτέρω  αναφερόμενων προμηθειών-υπηρεσιών με τη διαδικασία της  

απευθείας ανάθεσης.…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και τη διάθεση των αντίστοιχων 
πιστώσεων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, σε 
βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας έτους 2020, καθώς και την υλοποίηση των αναφερομένων υπηρεσιών, με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ως εξής:  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟ              

ΜΕ Φ.Π.Α.  

Ε.Φ. 072/  

Κ.Α.Ε. 

1 
Ετήσια συνδρομή του στατικού προγράμματος «Master» της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας 
1.178,00 € 0899.01 

2 

Ετήσια συνδρομή χρήσης στο δίκτυο σταθμών αναφοράς URANUS για την 

χρήση του τοπογραφικού οργάνου (GPS) του Τμήματος Τοπογραφίας, 

Εποικισμού & Αναδασμού της Δ.Α.Ο.Κ.. 

396,80 € 0899.01 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2106/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια αδρανών υλικών και σκυροδέματος για την βελτίωση βατότητας οδών 
πρόσβασης παραγωγικών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή της Σαγιάδας». 

Η Οικονομική Επιτροπή 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΩΧ37Λ9-Χ1Ρ



-145- 
 

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. 15669/25-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2981/25-11-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: … 

6. Την υπ’ αριθ.  167578/5420  από   23-11-2020 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 με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Προμήθεια αδρανών υλικών και σκυροδέματος για την 

βελτίωση βατότητας οδών πρόσβασης  παραγωγικών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή της Σαγιάδας 

(προμήθεια υλικών)». 

7. Την από  23-11-2020 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  σκυροδέματος και 

αδρανών υλικών, που θα χρησιμοποιηθούν για την επούλωση φθορών αγροτικού δικτύου πρόσβασης 

παραγωγών στις μονάδες τους, καθώς κα σκυρόδεμα για την βελτίωση τάφρων και προσβάσεων. Οι 

συγκριμένες παρεμβάσεις είναι απαραίτητες να πραγματοποιηθούν άμεσα, καθώς στην περιοχή της Σαγιάδας 

καθημερινά διέρχονται φορτηγά οχήματα για την παραλαβή γάλακτος, φρούτων και ψαριών, γεγονός που 

καθιστά απαραίτητη την καλή βατότητα και την ομαλή πρόσβαση της οδού. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου : «Προμήθεια αδρανών υλικών και 

σκυροδέματος για την βελτίωση βατότητας οδών πρόσβασης  παραγωγικών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή 

της Σαγιάδας», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ 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», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια αδρανών υλικών και σκυροδέματος 
για την βελτίωση βατότητας οδών πρόσβασης παραγωγικών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή της 
Σαγιάδας», βάσει της από 23-11-2020 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 
από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά 
στην προμήθεια σκυροδέματος και αδρανών υλικών, που θα χρησιμοποιηθούν για την επούλωση 
φθορών αγροτικού δικτύου πρόσβασης παραγωγών στις μονάδες τους, καθώς και σκυροδέματος για την 
βελτίωση τάφρων και προσβάσεων, καθώς στην περιοχή της Σαγιάδας, διέρχονται καθημερινά φορτηγά 
οχήματα για την παραλαβή γάλακτος, φρούτων και ψαριών, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την καλή 
βατότητα και την ομαλή πρόσβαση της οδού.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), 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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΩΧ37Λ9-Χ1Ρ
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2107/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό και απόφραξη ρέματος στην περιοχή Κάμπου 
Παραμυθιάς από φερτά υλικά λόγω των έντονων βροχοπτώσεων προς αποφυγή πλημμυρικών 
φαινομένων στην περιοχή». 

Η Οικονομική Επιτροπή 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 

http://www.php.gov.gr/
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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. 15534/26-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2997/26-11-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη … 

6. Την υπ’ αριθ. 167635/5422  από 23-11-2020  απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.  

2018ΕΠ53000002  και τίτλο : «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην   Περιφέρεια 

Ηπείρου 2018-2020», Υποέργο: «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό και απόφραξη ρέματος στην 

περιοχή Κάμπου Παραμυθιάς από φερτά υλικά λόγω των έντονων βροχοπτώσεων προς αποφυγή 

πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή». 

7. Την από  26-11-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες με χωματουργικά 

μηχανήματα, για τον καθαρισμό και την προστασία ρεμάτων και τάφρων στράγγισης στο κάμπο Παραμυθιάς. 

Θα πρέπει άμεσα να γίνουν εργασίες άρσης προσχώσεων απομάκρυνσης των φερτών υλικών και των κλαδιών 

που έχουν συσσωρεύονται ρέματα και τις τάφρους, προς τον Κωκυτό ποταμό, προκειμένου να αποφευχθούν 

προβλήματα από τις υπερχειλίσεις. Οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να γίνουν άμεσα πριν την έλευση του 

χειμώνα.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου : «Μίσθωση μηχανημάτων για 

καθαρισμό και απόφραξη ρέματος στην περιοχή Κάμπου Παραμυθιάς από φερτά υλικά λόγω των έντονων 

βροχοπτώσεων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 

530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.  2018ΕΠ53000002, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Σπέγγος Αριστείδης 
Δημήτριος (Άρης), 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. 2018ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην   Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό και 
απόφραξη ρέματος στην περιοχή Κάμπου Παραμυθιάς από φερτά υλικά λόγω των έντονων 
βροχοπτώσεων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή», βάσει της από 26-11-2020 
τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι αφορά άμεσες εργασίες, με χωματουργικά μηχανήματα,  πριν την 
έλευση του χειμώνα,  για τον καθαρισμό και την προστασία ρεμάτων και τάφρων στράγγισης στον κάμπο 
Παραμυθιάς και συγκεκριμένα άρση προσχώσεων, απομάκρυνση των φερτών υλικών και των κλαδιών 
που έχουν συσσωρευτεί στα  ρέματα και τις τάφρους, προς τον Κωκυτό ποταμό, προκειμένου να 
αποφευχθούν προβλήματα από τις υπερχειλίσεις. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΩΧ37Λ9-Χ1Ρ
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2108/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-10-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση 
επαρχιακής οδού Κοκκινόχωμα – Δελβινακόπουλο – Σπήλαιο», προϋπολογισμού 120.000,00 € 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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, 

http://www.php.gov.gr/
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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 αριθμ. 24/1592/24-09-2020 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 «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κοκκινόχωμα-Δελβινακόπουλο-Σπήλαιο», 
προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια 
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 11719/15-09-2020 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 
108542/10319/08-09-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων 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» 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 αριθμ. 25/1676/06-10-2020 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 28-09-2020 
κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

7. Την αριθμ. 27/1826/27-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 23-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-10-2020 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. 92736 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κοκκινόχωμα-Δελβινακόπουλο-Σπήλαιο», 
προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, 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» και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε 
ο οικονομικός φορέας «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με ποσό προσφοράς 
38.134,23 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 60,59 %. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15580/30-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3008/30-11-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 30-
11-2020 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 
«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με ποσό προσφοράς 38.134,23 € χωρίς ΦΠΑ 
και μέση τεκμαρτή έκπτωση 60,59 %. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 30-11-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-10-2020 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. 92736 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κοκκινόχωμα-Δελβινακόπουλο-Σπήλαιο», 
προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, 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», 

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 και των δηλωθέντων 
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στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό 
φορέα «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με ποσό προσφοράς 38.134,23 € χωρίς 
ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 60,59 %. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
που διενεργήθηκε στις 22-10-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κοκκινόχωμα-Δελβινακόπουλο-Σπήλαιο», προϋπολογισμού 
120.000,00 € με ΦΠΑ, 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», 

στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με ποσό 
προσφοράς 38.134,23 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 60,59 %, σύμφωνα με το από 23-10-
2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 27/1826/27-10-2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 30-11-2020 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 «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο 
ποσό των 38.134,23 € 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». 

 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. 

 Μειοψηφεί το μέλος της επιτροπής κ. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), με το σκεπτικό ότι το 
ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε ο μειοδότης είναι πολύ μεγάλο (μεγαλύτερο του 60%) και σε 
συνδυασμό από την εμπειρία έργων που έχουν κατασκευαστεί (υπήρξαν χρονοτριβές, καθυστερήσεις, 
αναθεωρήσεις..) δεν καθιστούν την πρόταση φερέγγυα. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

2 ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  

 

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»  

του έργου: 

 

«Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κοκκινόχωμα – Δελβινακόπουλο - Σπήλαιο»  

 

προϋπολογισμού 120.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

 

Στα Ιωάννινα, στις  22-10-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

 

1. Δημήτριος Τσιούμπος , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., Πρόεδρος 

2. Νικόλαος Κολιός, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., Τακτικό Μέλος 

3. Ιωάννης Αντωνίου, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., Τακτικό Μέλος 

 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ. 

25/1676/6-10-2020 (ΩΑΡ37Λ9-2ΕΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 

και του από 28-09-2020 πρακτικού κλήρωσης τακτικών και αναπληρωματικών μελών, έχοντας υπόψη  

1. Την με αριθ. 27/1826/27-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 

με την οποία εγκρίθηκε το από 23-10-2020 1Ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του από 19-10-2020 ανοικτού 

μειοδοτικού διαγωνισμού. 

2. Το με αριθ. πρωτ. 155462/14339/4-11-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι./Π.Η. με το οποίο 

κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες η ανωτέρω εγκριτική απόφαση της Ο.Ε. 

3. Το με αριθ. πρωτ. 167020/15427/20-11-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι./Π.Η. με το οποίο 

κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2 

– 23.10 της διακήρυξης προς έλεγχο (20-11-2020 στο ΕΣΗΔΗΣ). 
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4. Το με αριθ. πρωτ. 168218/15580/24-11-2020 έγγραφο του προσωρινού αναδόχου με το οποίο 

υπέβαλε στις 24-11-2020 τα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο 

φάκελο, τα οποία είχε υποβάλλει ηλεκτρονικά στο χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Υποβολής 

Δικαιολογητικών» στις 23-11-2020.  

συνήλθαμε στις 30-11-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε 

στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» 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 και 

 τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικίας 

διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: 

«Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κοκκινόχωμα – Δελβινακόπουλο - Σπήλαιο» στον προσωρινό 

ανάδοχο «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ». 

 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως 

κατωτέρω.   

Ιωάννινα, 30 Νοεμβρίου 2020  

 

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο πρόεδρος Τα μέλη 

 

 

                      Δημήτριος Τσιούμπος 

 

 

Νικόλαος Κολιός 

  

 

Ιωάννης Αντωνίου 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2109/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

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 
κόμβου στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στο ύψος του Διάσελου», προϋπολογισμού 
300.000,00 € 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

http://www.php.gov.gr/
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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. 4/244/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 300.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ 9771 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, έργων 
χρηματοδοτούμενων από έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του έργου 
«Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στο ύψος του Διάσελου». 

8. Την με α/α 642 και αρ. πρωτ. 19182/1437/07-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΗΓ17Λ9-Δ6Η) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 300.000,00 για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή 
κόμβου στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στο ύψος του Διάσελου», σε βάρος των πιστώσεων 
του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.046.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα της Περιφέρειας 
Ηπείρου, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 632 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15899/30-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 3016/30-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι με 
την αρ. 170942/15897/30-11-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, εγκρίθηκαν τα Συμβατικά Τεύχη των εργασιών του έργου του θέματος. Στη 
συνέχεια η Υπηρεσία, εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής 
διαδικασίας, για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την 
τιμή, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης, προκειμένου ο διαγωνισμός να 
διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./ Π.Η. 

10. 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 Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου στην 
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Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στο ύψος του Διάσελου», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, 
με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 15899/30-11-2020 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 
170942/15897/30-11-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.046.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την αριθμ. 4/244/07-02-2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 642 και αρ. πρωτ. 19182/1437/07-02-2020 (ΑΔΑ: 
ΩΗΓ17Λ9-Δ6Η) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 632 στο 
βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου και 

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων 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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2110/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

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 κυκλικού 
κόμβου επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κόνιτσας στα σημεία της διακλάδωσης επαρχιακής 
οδού προς Κρύα - Αγία Μαρίνα- Ελεούσα και εργοστάσιο γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ», 
προϋπολογισμού 2.768.000,00 € 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 

http://www.php.gov.gr/
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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 υπ΄ αριθμ. 171098/5558/30-11-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε 
η διάθεση πίστωσης 2.768.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με τίτλο « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» με υποέργο: «Κατασκευή κυκλικού κόμβου επί της Εθνικής 
Οδού Ιωαννίνων - Κόνιτσας στα σημεία της διακλάδωσης επαρχιακής οδού προς Κρύα - Αγία Μαρίνα- 
Ελεούσα και εργοστάσιο γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ ». 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15918/30-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3024/3011-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι με την αρ. 171218/15917/30-
11-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκαν τα Συμβατικά 
Τεύχη των εργασιών του έργου του θέματος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία, εισηγείται την κατάρτιση των 
όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
έργου κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με βάση την τιμή, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης, προκειμένου ο 
διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./ Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. 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 Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - 
Κόνιτσας στα σημεία της διακλάδωσης επαρχιακής οδού προς Κρύα - Αγία Μαρίνα- Ελεούσα και 
εργοστάσιο γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ», προϋπολογισμού 2.768.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 15918/30-11-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 171218/15917/30-11-2020 απόφαση 
έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίνει τη 
δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου και 

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2111/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη 
ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης άνω των ορίων του Ν.4412/2016, για την ανάθεση της 
μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου 
Ιωαννίνων», προεκτιμώμενης αμοιβής € 2.300.970,59 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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. 
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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. πρωτ. 36608/07-04-2020 (ΑΔΑ: Ω6ΩΜ46ΜΤΛΡ-5Μ5) Απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, περί ένταξης στο ΠΔΕ έτους 2020 και στη ΣΑΜΠ 930 με ΚΑ 
2020ΜΠ93000003 του έργου «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», 
προϋπολογισμού 744.000,00 €. 

6. Την αριθμ. πρωτ. 171196/5562/30-11-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης 
διάθεσης πίστωσης ποσού 1.556.970,59 € 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: «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας 
Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων»). 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15919/30-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3027/3011-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει σχέδιο διακήρυξης της 
μελέτης του θέματος, και εισηγείται την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής 
διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης άνω των ορίων (περ. 29 του 
άρθρου 2) του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, προκειμένου ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με 
μέριμνα της Δ.Τ.Ε./ Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας 
σύμβασης μελέτης άνω των ορίων (περ. 29 του άρθρου 2) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας - τιμής, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη 
αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», προεκτιμώμενης αμοιβής € 2.300.970,59 με 
ΦΠΑ, με όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 15919/30-11-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
εγκρίνει τα λοιπά συμβατικά τεύχη (Τεχνικά Δεδομένα, Οικονομική Προσφορά, Προεκτίμηση Αμοιβής 
και Συγγραφή Υποχρεώσεων), τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Ε./ 
Περιφέρειας Ηπείρου, 

 Εγκρίνει την δημοπράτηση της μελέτης, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Εγκρίνει: Α) την δαπάνη ποσού 744.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ομώνυμου έργου 
της ΣΑΜΠ 930 με ΚΑ 2020ΜΠ93000003 και Β) την δαπάνη ποσού 1.556.970,59 € με ΦΠΑ και τη 
διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου Κ.Α. 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας 
Ηπείρου 2020-2022», για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας 
Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», προεκτιμώμενης αμοιβής € 2.300.970,59 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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΩΧ37Λ9-Χ1Ρ
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2112/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι», 
αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-06-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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, 

http://www.php.gov.gr/
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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. 15265/30-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3028/30-11-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«….5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου 

υπογράφηκε την  22-04-2020 για ποσό   157.857,63€ χωρίς το Φ.Π.Α.6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης 

του έργου ορίστηκε σε οκτώ  (08)  μήνες με λήξη την  22-12-2020. 7. Με την από  17-11-2020 αίτησή του, ο 

ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 30-06-2021 για τους 

λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 

την 30-06-2021, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16. 

       Και επειδή 

 Ο χρόνος παράτασης έως την 30-06-2021 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού 

αντικειμένου της εργολαβίας, το οποίο δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί, λόγω των κακών καιρικών 

συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, όπως επίσης και λόγω 

των περιοριστικών μέτρων στα πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας.  Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 40,00% 

των εργασιών του έργου και απαιτείται επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση των υπολειπομένων, καθώς και 

την σύνταξη Α.Π.Ε. και το κλείσιμο του φακέλου της εργολαβίας.   

       Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α 

 την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει την 22-12-2020 μέχρι την  

30-06-2021, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου... ......». 

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 οδού Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΝΤΑΦΛΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-06-2021, 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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΩΧ37Λ9-Χ1Ρ
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2113/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 Γ’ Τροποποίησης της κατανομής της πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων 
αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, των έργων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000001 
και με Κ.Α. 2020ΕΠ53000000. 

Η Οικονομική Επιτροπή 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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, 

http://www.php.gov.gr/
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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 αριθμ. 12/692/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
κατανομή της πίστωσης συνολικού ποσού € 153.348,00 και η διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, 
σε βάρος των πιστώσεων των έργων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 2017 - 2019», και με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000000  και τίτλο «Επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 
2020-2022», στα υποέργα, βάσει των σχετικών αποφάσεων έγκρισης διάθεσης πίστωσης, για την 
επισκευή και συντήρηση των κτιρίων της Περιφέρειας Ηπείρου, για εργασίες που θα γίνουν, δι’ 
αυτεπιστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) και για προμήθειες (υλικών), με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 
4412/2016, με μέριμνα και ευθύνη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Τις αριθμ. 17/1064/08-07-2020 και 25/1723/06-10-2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με 
τις οποίες εγκρίθηκαν η Α’ και Β’ τροποποίηση αντίστοιχα της ανωτέρω κατανομής της πίστωσης. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 115900/30-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3017/30-11-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την «…Την 3η τροποποίηση της 

κατανομής της εγκεκριμένης πίστωσης με την αρ. 25/1723/06-10-2020 απόφασης της Ο.Ε.Π.Η., σε βάρος των 

πιστώσεων του έργου  της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000001 και τίτλο: «Επισκευή  και συντήρηση 

κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 2017- 2019» και του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 

2020ΕΠ53000000  και τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 2020-

2022» και του τρόπου εκτέλεσης  των εργασιών  που θα γίνουν δια αυτεπιστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 177 του Ν. 4412/16   «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις  Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  και των προμηθειών (υλικών)  με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα άρθρο 118 

και το τμήμα ΙΙ   «Διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας αγαθών».  Για την αντιμετώπιση των 

αναγκών επισκευής και συντήρησης κτιρίων αρμοδιότητας Π.Η.  σας παρακαλούμε να προβείτε: Στην 3η 

τροποποίηση της κατανομής, όπως αναλυτικά αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:…», σύμφωνα με τον 
συνημμένο πίνακα.  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την Γ’ τροποποίηση της κατανομής και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, σε βάρος των 
πιστώσεων των έργων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ53000001 και τίτλο «Επισκευή και 
συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 2017 - 2019», και με Κ.Α. 2020ΕΠ53000000 και 
τίτλο «Επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», η οποία είχε 
εγκριθεί με την αριθμ. 12/692/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τροποποιήθηκε με 
τις αριθμ. 17/1064/08-07-2020 και 25/1723/06-10-2020 όμοιες αποφάσεις και πλέον διαμορφώνεται στο 
συνολικό ποσό των € 136.048,00 και κατανέμεται στα υποέργα, όπως αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα 
αναφέρονται, βάσει των σχετικών αποφάσεων έγκρισης διάθεσης πίστωσης, για την επισκευή και 
συντήρηση των κτιρίων της Περιφέρειας Ηπείρου, για εργασίες που θα γίνουν, δι’ αυτεπιστασίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και για προμήθειες 
(υλικών), με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, με μέριμνα και ευθύνη 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής: 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
ΠΟΣΟ 

με ΦΠΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Α΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

1 Προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2020 24.800,00 

53705/1749/11-05-2020 

(Ο.Ε. στις 30-11-2020) 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000000 
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2 
Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών  

έτους 2020 
8.000,00  

53707/1750/11-05-2020 

(Ο.Ε. στις 02-10-2020) 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000000 

3 

Προμήθεια   υλικών συντήρησης Η/Μ 

εγκαταστάσεων (πλην ηλεκτρολογικού υλικού) 

έτους 2020 

3.000,00  

53713/1751/11-05-2020 

(Ο.Ε. στις 30-11-2020) 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000000   

4 
Προμήθεια   ηλεκτρολογικού υλικού  για τις 

ανάγκες λοιπών κτιρίων Π.Η. 
3.500,00  

176307/5696/08-12-2020 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000000   

5 
Προμήθεια περσίδων  σκίασης και  κουρτινών 

έτους 2020 
2.000,00 

53717/1754/11-05-2020 

(Ο.Ε. στις 02-10-2020) 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000000 

6 
Προμήθεια καθισμάτων και γραφείων για τις 

ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020 
5.200,00 

53730/1764/11-05-2020  

(Ο.Ε. στις 07-07-2020) 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ53000001 

7 

Προμήθεια διαφόρων υλικών για την  

προστασία από την πανδημία (covid-19) 

αποκλειστικά για τα κτίρια της Π.Η. 

24.800,00 

53731/1765/11-05-2020 

(Ο.Ε. στις 07-07-2020) 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ53000001 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ) (1)  : 84.300,00  

Β΄ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 
Ανακαίνιση χρωματισμών  κτιρίων Περιφέρειας 

Ηπείρου  έτους 2020 
15.000,00 

53721/1756/11-05-2020 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000000 

2 Συντήρηση Η-Μ εγκαταστάσεων  έτους 2020 24.800,00 

53723/1757/11-05-2020 

(Ο.Ε. Στις 30-11-2020)-  

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000000  

3 
Κατασκευή χωρισμάτων από γυψοσανίδες 

έτους 2020 
3.000,00 

53724/1758/11-05-2020 

(Ο.Ε. στις 30-11-2020) 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000000 

4 
Εργασίες επισκευής στεγών (με χρήση 

γερανού) κτιρίων Π.Η. έτους 2020 
1.900,00 

53726/1760/11-05-2020  

(Ο.Ε. στις 30-11-2020) 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000000 

5 
Συντήρηση και επισκευή δαπέδων -

ορθομαρμαρώσεων – μονώσεις  έτους  2020 
4.400,00 

53728/1762/11-05-2020- 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000000 

6 Μίσθωση ικριωμάτων και κάδων έτους 2020 2.648,00 

53729/1763/11-05-2020  

(Ο.Ε. στις 30-11-2020) 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000000 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΩΝ)  (2) : 51.748,00  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 

(ΥΛΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ) 
136.048,00  

…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2114/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη κανονισμού περιβαλλοντικής διαχείρισης των 
υποδομών συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων του οικισμού Κεφαλόβρυσου». 

Η Οικονομική Επιτροπή 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΩΧ37Λ9-Χ1Ρ
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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 αριθμ. 26/1760/16-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
σύναψη και οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου 
Πωγωνίου για την υλοποίηση της Πράξης «Έργα συμπλήρωσης δικτύου συλλογής, επεξεργασίας και 
διάθεσης λυμάτων οικισμού Κεφαλόβρυσου», προϋπολογισμού 1.180.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» και ορίστηκαν οι εκπρόσωποι 
της Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 15029/30-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3020/30-11-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη  

6. Την από 11-11-2020 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου 

για την υλοποίηση της Πράξης «Έργα συμπλήρωσης συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του 

οικισμού Κεφαλοβρύσου». 

7. Την υπ’ αριθ. 163156/5256/12-11-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και 

τίτλο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», 

Υποέργο: «Παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη κανονισμού περιβαλλοντικής διαχείρισης των υποδομών 

συλλογής, επεξεργασίας  και διάθεσης των λυμάτων του οικισμού Κεφαλόβρυσου»  

8. Την από 12-11-2020 τεχνική έκθεση της υπηρεσίας όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη κανονισμού 

περιβαλλοντικής διαχείρισης των υποδομών συλλογής, επεξεργασίας  και διάθεσης των λυμάτων του οικισμού 

Κεφαλόβρυσου», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001,  

προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) .…». 

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

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 2020ΕΠ53000001 και τίτλο: 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη κανονισμού 
περιβαλλοντικής διαχείρισης των υποδομών συλλογής, επεξεργασίας  και διάθεσης των λυμάτων του 
οικισμού Κεφαλόβρυσου», βάσει της από 12-11-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΩΧ37Λ9-Χ1Ρ
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2116/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τον 
Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου, λόγω των ιδιαίτερα 
αυξημένων αναγκών επικοινωνίας για τον συντονισμό εμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών 
κατά την χρονική περίοδο αποτροπής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19. 

Η Οικονομική Επιτροπή 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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, 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΩΧ37Λ9-Χ1Ρ
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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 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, 8/30/29-05-2020, 11/48/27-07-2020 και 13/61/22-10-2020 αποφάσεις 
περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11002/30-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3009/30-11-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: … 

7. Τις διαμορφωμένες  πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, 

 Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την  δαπάνη και τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης για την πληρωμή χρήσης 

κινητού τηλεφώνου από τον Προϊστάμενο Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων 

αναγκών επικοινωνίας για τον συντονισμό εμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών κατά την χρονική περίοδο 

αποτροπής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19 , σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΠΕ 

Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 , Ε.Φ.:072 και Κ.Α.Ε.: 5152 ποσού 1.500,00 € (συμπληρωματική της Α/Α 

1199/2020)….» 

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

 Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 1.500,00 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2020 (ΕΦ 072 και ΚΑΕ 5152) 
για την πληρωμή χρήσης κινητού τηλεφώνου από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη των ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών επικοινωνίας για τον συντονισμό 
εμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών κατά την χρονική περίοδο αποτροπής της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΩΧ37Λ9-Χ1Ρ
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2117/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Έγκριση λύσης εκτελεστικής σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δικτύωση και 
Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «MULLENLOWE 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.E.». 

Η Οικονομική Επιτροπή 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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, 

http://www.php.gov.gr/
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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 αριθμ. 29/1456/22-09-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία άνω των ορίων του Ν. 
4412/2016, για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έναν ανάδοχο και καταρτίσθηκαν οι όροι της 
διακήρυξής του, για την υλοποίηση του έργου: «Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 1.499.860,60 € με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης, η οποία 
έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5007948, 
με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών 
της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 
100365/4139/21-09-2017εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, και βάσει των αριθμ. πρωτ. αριθμ. 2240/5-9-2017 και 2370/21-9-2017 εγγράφων της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, με τα οποία διατυπώθηκε η θετική γνώμη για το 
σχέδιο των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης του έργου. Επίσης, εγκρίθηκε η δαπάνη 
και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, ποσού 1.499.860,60 € με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ01810036 και τίτλο «Δικτύωση και 
Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του έργου. 

6. Τις αριθμ. 5/240/12-02-2018, 16/855/04-05-2018, 23/1296/29-06-2018 και 33/2000/03-10-2018 
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες εγκρίθηκαν τα Πρακτικά της Επιτροπής 
Διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του θέματος και κατακυρώθηκαν τα 
αποτελέσματά του στην εταιρεία «MULLENLOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.E.», και εγκρίθηκε η σύναψη 
συμβάσεως με την ανωτέρω μειοδότρια εταιρεία, ως ανάδοχο της Περιφέρειας Ηπείρου για την 
υλοποίηση του έργου «Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου», της 
ομώνυμης Πράξης η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του Ε.Π. «ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-
2020» με κωδικό ΟΠΣ 5007948, στο ποσό των 1.122.062,14 € χωρίς ΦΠΑ (1.391.357,05 € με ΦΠΑ), 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 
2017ΕΠ01810036 και τίτλο «Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου». 

7. Την αριθμ. 13/966/12-04-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων που απορρέουν από την από 10-12-2018 Συμφωνία – πλαίσιο της 
Περιφέρειας Ηπείρου με την εταιρεία «MULLENLOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.E.», ανάδοχο του έργου 
«Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου», καθώς και οι προκαλούμενες 
δαπάνες, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 
2017ΕΠ01810036 και συγκεκριμένα για τις Δράσεις: 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9.1, 
2.11 και για τη Δράση 2.10 «ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ», ποσού 
84.208,00 € πλέον ΦΠΑ.  

8. Την εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου 
& Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. 
πρωτ. 1417/30-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3014/30-11-2020 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το από 26-11-2020 Πρακτικό της Επιτροπή παρακολούθησης του έργου 

Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου» με το οποίο εισηγείται στον επόπτη – 

συντονιστή  την λύση της εκτελεστικής σύμβασης που αφορά στο υποέργο 2.10 «Συνδυαστικές Προωθητικές 

Εκστρατείες – Δράσεις» και απορρέει από την από 10-12-2018 Συμφωνία – πλαίσιο του έργου με κωδ. MIS 

«5007948». Το συνολικό συμβασιοποιημένο ποσό ανέρχεται στα 104.417,92 €, συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντα ΦΠΑ και ως τώρα έχει υλοποιηθεί τμήμα ποσού 12.400,00 €. Η αρχική ημερομηνία λήξης της 

ως άνω σύμβασης ήταν η 31-7-2020 και παρατάθηκε (κατά το μέγιστο δυνατό, σύμφωνα με τα 

διαλαμβανόμενα στην από 10-12-2018 Συμφωνία – πλαίσιο) ως τις 28-2-2021. Δεδομένων όμως των έκτακτων 

συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία COVID-19, δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί το υπόλοιπο τμήμα της 

ως  εκτελεστικής σύμβασης και γι’ αυτό  παρακαλούμε να εγκρίνετε τη λύση της, με την επιφύλαξη πως όταν 

οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα συναφθεί εκ νέου εκτελεστική σύμβαση.  .…». 
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Στο συνημμένο στην εισήγηση, από 26-11-2020 Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης της 
Συμφωνίας – πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων του έργου του θέματος, αναφέρονται επιλέξει τα 
εξής:  

«…       ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Η Επιτροπή παρακολούθησης της Συμφωνίας – πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων του έργου «Δικτύωση 

και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου», στο πλαίσιο της Πράξης «Δικτύωση και Προβολή του 

Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου» που συγκροτήθηκε με την με αριθ.πρωτ.: οικ.16423/165 Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου συνεδρίασε σήμερα 26-11-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στο γραφείο 141 της 

Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα την εισήγηση στον επόπτη – συντονιστή  για την λύση της εκτελεστικής σύμβασης 

που αφορά στο υποέργο 2.10 Συνδυαστικές Προωθητικές Εκστρατείες – Δράσεις. 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 

 Την από 7-6-2019 σχετική εκτελεστική σύμβαση. 

 Την από 18-6-2020 τροποποίησή της με την οποία παρατάθηκε η διάρκειά της κατά το μέγιστο 

προβλεπόμενο όριο (ως τις 28-2-2021)   

 Το από 12-11-2020 έγγραφο του Αναδόχου MULLENLOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με το οποίο ζητά την 

λύση της ως άνω εκτελεστικής σύμβασης επειδή η ολοκλήρωση του έργου δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί 

ως τις 28-2-2021, λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία COVID-19. 

Εισηγείται την λύση της εκτελεστικής σύμβασης που αφορά στο υποέργο 2.10 Συνδυαστικές Προωθητικές 

Εκστρατείες – Δράσεις. Η Επιτροπή θα επανέλθει εκ νέου στο θέμα, προκειμένου να εισηγηθεί την σύναψη νέας 

εκτελεστικής σύμβασης για το τμήμα του ανωτέρω υποέργου που δεν έχει υλοποιηθεί, όταν οι συνθήκες το 

επιτρέψουν. 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Τα μέλη 

1. Ηλίας Γκαρτζονίκας  

2. Αναστάσιος Κατσικούδης 

3. Σωτήριος Λώλης  

4. Βασιλική Μπάρκα 

5. Σοφία Φούκη 

………………………………………………………………………………………………………. …». 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Σπέγγος Αριστείδης 
Δημήτριος (Άρης) και Κιτσανού Μαργαρίτα δήλωσαν ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη λύση της από 07-06-2019 εκτελεστικής σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  που 
αφορά στο υποέργο 2.10 «Συνδυαστικές Προωθητικές Εκστρατείες – Δράσεις» και  απορρέει από την 
από 10-12-2018 Συμφωνία – πλαίσιο της Περιφέρειας Ηπείρου με την εταιρεία «MULLENLOWE 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.E.», ανάδοχο του έργου «Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου», της ομώνυμης Πράξης η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του Ε.Π. 
«ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5007948,  

σύμφωνα με το από 26-11-2020 Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 8) της Επιτροπής παρακολούθησης της 
Συμφωνίας – πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων του έργου, επειδή, λόγω των έκτακτων συνθηκών 
που δημιούργησε η πανδημία COVID-19, δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του υποέργου 2.10, με την 
επιφύλαξη πως όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα συναφθεί εκ νέου εκτελεστική σύμβαση, για το τμήμα 
του ανωτέρω υποέργου που δεν έχει υλοποιηθεί.  
…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2119/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 

http://www.php.gov.gr/
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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, 8/30/29-05-2020, 11/48/27-07-2020 και 13/61/22-
10-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ. 11007/30-11-2020 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3019/30-11-2020 αντίστοιχα στον φάκελο εισηγήσεων 
2020 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα, 
ως εξής:   

«… Έχοντας υπόψη προφορικά αιτήματα και ανάγκες συγκεκριμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 

Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και προκειμένου να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία των Δ/νσεων της 

Περιφέρειας Ηπείρου εισηγούμαστε την έγκριση των παρακάτω δαπανών, με το Φ.Π.Α., όπου αυτό 

προβλέπεται, 

1) Προμήθεια Ανταλλακτικών Υλικών Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών Μηχανημάτων 

Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

η οποία και διενεργεί επισκευές αναλόγως στις υπόλοιπες Δ/νσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής 

δαπάνης 5.000 €. 

2) Εκτέλεση Εργασιών Επισκευής Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών Μηχανημάτων 

Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

η οποία και διενεργεί επισκευές αναλόγως στις υπόλοιπες Δ/νσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής 

δαπάνης 2.000 €. 

3) Εκτέλεση Εργασιών Επισκευής Επίπλων Γραφείου για τις ανάγκες της Δ-νσης Τεχνικών Έργων η οποία και 

ελέγχει τις σχετικές εργασίες συντήρησης του κτιρίου της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής δαπάνης 1.500 € 

4) Κατασκευή και Προμήθεια Πινακίδων για τις ανάγκες του Τμήματος Προμηθειών το οποίο και εξοπλίζει 

αναλόγως τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής δαπάνης 1.500 €. 

5) Εκτέλεση Εργασιών Καθαρισμού χαλιών-μοκετών-κουρτινών για τις ανάγκες του Γραφείου του 

Περιφερειάρχη και Συνεργατών της Π.Η., συνολικής δαπάνης 500 €. 

6) Προμήθεια Υλικών Συσκευασίας για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 

συνολικής δαπάνης 500 €. 

7) Εκτέλεση Τυπογραφικών Εργασιών για τις ανάγκες του Τμήματος Προμηθειών το οποίο και εξοπλίζει 

αναλόγως τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής δαπάνης 2.500 €. 

8) Προμήθεια Φορητών Η/Y και λοιπών εξαρτημάτων για την ενίσχυση της τηλεργασίας λόγω COVID-19 για 

τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η οποία και εξοπλίζει αναλόγως τις 

υπόλοιπες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής δαπάνης 5.000 €. 

Οι ανωτέρω δαπάνες περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: (ΠΙΝΑΚΑΣ) Για τα ανωτέρω υλικά η 

δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου....». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 
των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, και τη διάθεση των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 και των αντίστοιχων ΚΑΕ του 
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προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ  

με ΦΠΑ 
ΚΑΕ 

Προμήθεια Ανταλλακτικών Υλικών Φωτοαντιγραφικών  

Μηχανημάτων και Λοιπών Μηχανημάτων Ηλεκτρομηχανολογικού  

Εξοπλισμού 

5.000,00 € 1329 

Εργασίες Επισκευής Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων 

και Λοιπών Μηχανημάτων Ηλεκτρομηχανολογικού  

Εξοπλισμού 

2.000,00 € 0869 

Εργασίες Επισκευής Επίπλων Γραφείου 1.500,00 € 0873 

Κατασκευή και Προμήθεια Πινακίδων 1.500,00 € 1699 

Εργασίες Καθαρισμού χαλιών-μοκετών-κουρτινών    500,00 € 0871 

Προμήθεια Υλικών Συσκευασίας    500,00 € 1699 

Τυπογραφικές Εργασίες 2.500,00 € 0843 

Προμήθεια Φορητών Η/Υ και λοιπών εξαρτημάτων για την 

 ενίσχυση της τηλεργασίας λόγω COVID-19 
5.000,00 € 5152 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2120/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Έγκριση του Πρακτικού 4/30-11-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών «Κοινοπραξία ΤΑΧΙ Κόνιτσας», Τασούλα Παναγιώτη 
και Νούση Ηλία) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2020-2021 (έως 31-08-2021), με 
δικαίωμα τετράμηνης παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού 1.273.790,40 € 
συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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-
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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. Τις διατάξεις του άρθρου 33 «Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2020-2021» του Ν.4713/2020 
(ΦΕΚ 147 Α/29-7-2020) «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». 

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, 4/15/13-03-2020 και 8/30/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 2ης και 3ης 
τροποποίησής του. 

7. Την αριθμ. 17/1007/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε 
και ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών 
(συμπεριλαμβανομένων των προσφορών του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «απευθείας ανάθεση»), 
για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με ετήσια διάρκεια από τη συγκρότησή της. 

8. Την αριθμ. 17/1008/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
και καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διεθνή, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
βάσει της τιμής, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2020-2021, ήτοι για 
διάστημα από 07-09-2020 έως 31-08-2021, με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (έως 31-12-2021), 
συνολικού προϋπολογισμού 1.273.790,40 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 
(άρθρο 2 της Κ.Υ.Α 50025/19-09-2018) και Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, στον ΕΦ/ΚΑΕ 191/0821 για την Α/θμια 
Εκπαίδευση και 192/0821 για την Β/θμια Εκπαίδευση αντίστοιχα, σύμφωνα με τις με α/α 1535/03-07-
2020 (ΑΔΑ:Ω55Ο7Λ9-Α01) & 1536/03-07-2020 (ΑΔΑ:ΨΗΡΦ7Λ9-ΙΚΙ) αποφάσεις ανάληψης 
πολυετούς υποχρέωσης, καταχωρημένες στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου με α/α 1579 και 1580 αντίστοιχα. 

9. Την αριθμ. 23/1547/10-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα 
Πρακτικά 1/01-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών 
προσφορών) και 2/09-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της 
Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2020-2021 (έως 31-08-2021), με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης, 
συνολικού προϋπολογισμού 1.273.790,40 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και 
ΦΠΑ, βάσει της αρ. πρωτ. 88398/6106/08-07-2020 και με Α/Α Συστήματος: 85116 διακήρυξης, 
σύμφωνα με τα οποία: Α. Απορρίφθηκαν οι προσφορές των διαγωνιζόμενων που αφορούν στα 
δρομολόγια, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην απόφαση, λόγω αποκλίσεων και ελλείψεων στις 
προσφορές τους, κατά το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών 
προσφορών, Β. Ματαιώθηκε ο διαγωνισμός, για είκοσι τέσσερα (24) δρομολόγια της διακήρυξης, για 
τα οποία δεν κατατέθηκαν προσφορές, και Γ. Αναδείχθηκαν προσωρινοί μειοδότες, ανά δρομολόγιο, 
οι διαγωνιζόμενοι, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην απόφαση, οι οποίοι κατέθεσαν τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές τους προσφορές πληρούν τους όρους της διακήρυξης, οι 
δε οικονομικές τους προσφορές, όπως αναλυτικά αναγράφονται στον Πίνακα του Πρακτικού 2/09-09-
2020 της Επιτροπής Διενέργειας, κρίθηκαν αποδεκτές και συμφέρουσες. 

10. Την αριθμ. 25/1689/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης, σύμφωνα τις 
διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4713/2020 (ΦΕΚ 147 Α/29-7-2020), της ανάθεσης των δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
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Ιωαννίνων, στους προσωρινούς μειοδότες του σχετικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α 
Συστήματος: 85116, οι οποίοι αναδείχθηκαν βάσει της αριθμ. 23/1547/10-09-2020 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

11. Την αριθμ. 26/1771/16-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των αριθμ. 
141102/9369/09-10-2020 και 142641/9471/12-10-2020 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
περί παράτασης του χρόνου υποβολής μέρους των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών 
μειοδοτών «Κοινοπραξία ΤΑΧΙ Κόνιτσας», Τασούλα Παναγιώτη και Νούση Ηλία, του Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού, με Α/Α Συστήματος 85116, για την «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το Σχολικό Έτος 2020-2021 (έως 31-08-2021) με δικαίωμα 
τετράμηνης παράτασης». 

12. Την αριθμ. 28/1897/06-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α.  εγκρίθηκε 
το Πρακτικό 3/27-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του θέματος, ως προς το μέρος 
αυτού που αφορά στην κατακύρωση των δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες, οι οποίοι 
υπέβαλαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, Β. αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη 
απόφασης επί της έγκρισης του ως άνω Πρακτικού 3/27-10-2020, ως προς το μέρος αυτού που 
αφορά στην απόρριψη των προσφορών των προσωρινών μειοδοτών και διαβιβάσθηκε η απόφαση 
στη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου και στον δικηγόρο με έμμισθη εντολή κ. Δημήτριο 
Στάθη, με σκοπό να γνωμοδοτήσει επί του θέματος. 

13. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11009/30-11-2020 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 3022/30-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία 
υποβάλλει συνημμένα προς έγκριση, το Πρακτικό Νο 4/30-11-2020 της επιτροπής Διενέργειας Διεθνή 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας 
Π.Ε. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2020-2021 (έως 31/08/2021), με δικαίωμα τετράμηνης 
παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού 1.273.790,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων 
προαίρεσης  & Φ.Π.Α. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό 4/30-11-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης των 
προσωρινών μειοδοτών «Κοινοπραξία ΤΑΧΙ Κόνιτσας», Τασούλα Παναγιώτη και Νούση Ηλία) της 
Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για 
το σχολικό έτος 2020-2021 (έως 31-08-2021), με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης, συνολικού 
προϋπολογισμού 1.273.790,40 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ, βάσει της 
αρ. πρωτ. 88398/6106/08-07-2020 και με  Α/Α Συστήματος: 85116 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 στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόμισαν οι προσωρινοί μειοδότες «Κοινοπραξία ΤΑΧΙ 
Κόνιτσας», Τασούλας Παναγιώτης και Νούσης Ηλίας, που αναδείχθηκαν βάσει των Πρακτικών 1/01-09-
2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών) και 2/09-09-
2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας, τα οποία 
εγκρίθηκαν με την αριθμ. 23/1547/10-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και στους οποίους 
(προσωρινούς μειοδότες), είχε χορηγηθεί παράταση του χρόνου υποβολής μέρους των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, με τις αριθμ. 141102/9369/09-10-2020 και 142641/9471/12-10-2020 αποφάσεις του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, που εγκρίθηκαν με την αριθμ. 26/1771/16-10-2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο, και λαμβάνοντας υπόψη το 
Πρακτικό 3/27-10-2020 αποφάνθηκε: α) να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης ο κ. 
Νούσης Ηλίας και η «Κοινοπραξία ΤΑΧΙ Κόνιτσας» καθώς τα δικαιολογητικά στο σύνολό τους, ήταν 
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και β) να μην εξετάσει την περίπτωση του κ. Τασούλα Παναγιώτη 
στην παρούσα φάση, καθώς εκκρεμεί η γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου, 
στην οποία έχει διαβιβασθεί η αριθμ. 28/1897/06-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που 
αφορά στην απόρριψη της προσφοράς του. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, ομόφωνα γνωμοδοτεί για την 
κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση των δρομολογίων που αναλυτικά αναφέρονται στο ως 
άνω Πρακτικό, στους προσωρινούς μειοδότες «Κοινοπραξία ΤΑΧΙ Κόνιτσας» και Νούσης Ηλίας.  
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Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, ανά τμήμα/δρομολόγιο, στους κάτωθι διαγωνιζόμενους, 
οι οποίοι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές τους προσφορές πληρούν 
τους όρους της διακήρυξης, βάσει του Πρακτικού 1/01-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας, οι δε οικονομικές τους 
προσφορές, όπως αναλυτικά αναγράφονται στον Πίνακα του Πρακτικού 2/09-09-2020 (αποσφράγιση και 
αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας, κρίθηκαν αποδεκτές και 
συμφέρουσες, υπέβαλαν δε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με το ανωτέρω 
Πρακτικό 4/30-11-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής 
Διενέργειας ως εξής:  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 1) 

Α/Α Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΤΙΤΛΟΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1 31, 32, 41, 72 
Κοινοπραξία ΤΑΧΙ Κόνιτσας 

α/α 6, 31, 32, 41, 60, 72 

2 27, 43, 61 
Νούσης Ηλίας 

α/α 25, 27, 43, 57, 61 

 

 Εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων με τους ανωτέρω μειοδότες για την εκτέλεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το 
σχολικό έτος 2020-2021 (έως 31-08-2021), με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης, και συγκεκριμένα των 
ως άνω δρομολογίων της αρ. πρωτ. 88398/6106/08-07-2020 και με  Α/Α Συστήματος: 85116 διακήρυξης, 
και αφού αποβεί θετικός ο προβλεπόμενος προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας, από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, και με ποσά, βάσει των οικονομικών προσφορών τους, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, στον ΕΦ/ΚΑΕ 191/0821 
για την Α/θμια Εκπαίδευση και 192/0821 για την Β/θμια Εκπαίδευση αντίστοιχα, σύμφωνα με τις με α/α 
1535/03-07-2020 (ΑΔΑ:Ω55Ο7Λ9-Α01) & 1536/03-07-2020 (ΑΔΑ:ΨΗΡΦ7Λ9-ΙΚΙ) αποφάσεις ανάληψης 
πολυετούς υποχρέωσης, καταχωρημένες στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου με α/α 1579 και 1580 αντίστοιχα. 

 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 προσβαλλόμενος 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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  4 

της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση 

υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, για το σχολικό έτος 

2020-2021 (έως 31/08/2021) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης,  

συνολικού προϋπολογισμού 1.273.790,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

                                               

Στα Ιωάννινα σήμερα, την 30η του μηνός Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00, 

συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η Επιτροπή 

αξιολόγησης του διαγωνισμού για την "ανάθεση μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας 

Π.Ε. Ιωαννίνων", η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 17/1007/08-07-2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, αποτελούμενη από τους: 

1. Αλατζόγλου Αθανάσιο, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, ως 

Πρόεδρο, 

2. Μπαλαμάτσια Βασίλειο, υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικού, ως μέλος, 

3. Οικονόμου Μιχαήλ, υπάλληλο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, ως 

μέλος,    

προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, για 

τα οποία οι προσωρινοί ανάδοχοι που αναδείχθηκαν με την αριθ. 23/1547/10-09-2020 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και συγκεκριμένα οι κ. Νούσης Ηλίας, κ. 

Μήτσικας Χρήστος (διαχειριστής & μέλος της Κοινοπραξίας ΤΑΧΙ Κόνιτσας) και κ. Τασούλας 

Παναγιώτης, είχαν αιτηθεί την παράταση της προθεσμίας υποβολής των. 

Συγκεκριμένα, οι κ. Νούσης Ηλίας και κ. Μήτσικας Χρήστος αιτήθηκαν την παράταση της 

προθεσμίας προκειμένου να προσκομίσουν το ποινικό τους μητρώο και ο κ. Τασούλας 

Παναγιώτης την ασφαλιστική ενημερότητα του συνιδιοκτήτη του δηλωθέντος οχήματος κ. Φίλη 

Αλέξανδρου. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, τόσο σε φυσική όσο και σε 

ηλεκτρονική μορφή και των τριών (3) προσωρινών ανάδοχων ήταν εντός της ημερομηνίας που 

είχε οριστεί για τον καθένα. 

Ως εκ τούτων λαμβάνοντας δε υπόψη και το πρακτικό 3, με το οποίο είχαν αξιολογηθεί τα 

ελεγμένα δικαιολογητικά των ως άνω προσωρινών αναδόχων, η Επιτροπή αποφάνθηκε: 

 να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης οι κ. Νούσης Ηλίας και κ. 

Μήτσικας Χρήστος (διαχειριστής & μέλος της Κοινοπραξίας ΤΑΧΙ Κόνιτσας), καθώς τα 

δικαιολογητικά στο σύνολό τους, ήταν σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, 

 να μην εξετάσει την περίπτωση του κ. Τασούλα Παναγιώτη στην παρούσα φάση, 

καθώς εκκρεμεί η απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου, στην 
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οποία η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 28/1897/06-11-2020 απόφασή της έχει 

διαβιβάσει, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το μέρος του πρακτικού 3/27-10-2020 

(αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης), που αφορά στην 

απόρριψη των προσφορών ορισμένων προσωρινών αναδόχων, 

συμπεριλαμβανομένου και αυτού.  

 

 

Ύστερα από τα παραπάνω, 

η Επιτροπή του διαγωνισμού ομόφωνα γνωμοδοτεί: 

 

Την κατακύρωση των δρομολογίων ως κάτωθι:  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 1)  

Α/Α Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΤΙΤΛΟΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1 31, 32, 41, 72 

Κοινοπραξία ΤΑΧΙ Κόνιτσας 

α/α 6, 31, 32, 41, 60, 72 

2 27, 43, 61 

Νούσης Ηλίας 

α/α 25, 27, 43, 57, 61 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση. 

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται σε τρία (3) αντίτυπα και υποβάλλεται στο Τμήμα Προμηθειών 

της Δ/νσης Οικονομικού για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

Ιωάννινα 30-11-2020 

 
Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

 
 

1.                           2.                           3.                          
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2121/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 2ης τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2020-2021 – Χορήγηση επιδομάτων. 

Η Οικονομική Επιτροπή 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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.  

http://www.php.gov.gr/
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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 4217/26-9-
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. 23727/30-11-2020 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3026/30-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την 
οποία η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη: «… 5-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. 6-Τις αριθμ 

35/1731/30-10-2017, 42/2056/13-12-2017 και 4/200/1-2-2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά 

με τροποποίηση δρομολογίων 2017-2018. 7-Τις αριθμ. 8/391/2-3-2018, 14/724/16-4-2018,11/583/23-3-2018, 

20/1101/1-6-2018, 33/2022/3-10-2018 και 35/2223/23-10-2018,27/2193/29-8-2019, 29/2368/3-10-2019 

αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. 8-Τις αριθμ 32/2564/20-10-2019, 35/2803/2-12-2019, 36/2907/12-12-

2019, 37/2965/23-12-2019, 2/139/20-1-2020 7/423/13-3-2020 και 26/1814/16-10-2020 αποφάσεις με τα νέα 

και τροποποιημένα δρομολόγια μετά τον διαγωνισμό. 9-Το γεγονός ότι έχει προκύψει ανάγκη για τροποποίηση 

δρομολογίου μεταφοράς μαθητών για την σχολική χρονιά 2020-2021…», εισηγείται την τροποποίηση και 
κατάργηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2020-2021 και τη χορήγηση 
επιδομάτων, 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 2020-2021, σύμφωνα με την σχετική (ανωτέρω υπό στ.5), εισήγηση του Τμήματος Δια Βίου 
Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας,  

Α. 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 1 της αριθμ. 26/1814/16-10-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Άνω 
Λαδοχώρι-2ο Δημ. Ηγ/τσας-Παλιό Δημαρχείο Ηγ/τσας-Λαδοχωρι-2ο Δημ.Ηγ/τσας (ειδικό)» Α/θμιας 
Εκ/σης αλλάζει ως προς τα χιλιόμετρα με τιμή 27,10 € από 14-9-2020 και με τον ίδιο μεταφορέα 
Δρίμτζια Σπυρίδωνα (ΤΑΧΙ) 

2. Το δρομολόγιο 5.17 της αριθμ. 7/423/13-3-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Νεράιδα-
Νεοχώρι-Κρυσταλλοπηγή (Α/θμιαςΕκ/σης)» μερικές μέρες αλλάζει και γίνεται «Νεοχώρι-Νεράιδα» 
με τον ίδιο μεταφορέα Αηδόνη Χρήστο (ΤΑΧΙ) και ποσό  20,44 € 

3. Το δρομολόγιο 12 της αριθμ.  35/2803/2-12-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Φιλιάτες 
–Κεραμίτσα επιστροφή Α/θμιας Εκ/σης» μερικές μέρες γίνεται και πρωί με την τιμή 24,37  €  με τον 
ίδιο μεταφορέα Σεραφίγγο Θεόδωρο (ΤΑΧΙ).  

4. Το δρομολόγιο 8 της αριθμ.  35/2223/23-10-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Βερενίκη 
Ελευθεροχώρι-Παραμυθιά Β/θμιας Εκ/σης» μερικές μέρες επανέρχεται στις αποφάσεις 14/724/16-
4-2018 και 21/1354/14-8-2020 «Ελευθεροχώρι-Παραμυθιά» με τον ίδιο μεταφορέα  Παππά 
Ευάγγελο (ΤΑΧΙ) και τιμή  30,80 €. 

5. Το δρομολόγιο 5.39 της αριθμ. 7/423/13-03-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  «Άνω 
Καριώτι-Γυμνάσιο Παραμυθιάς- Εκκλησία κάτω Περιφερειακού-Ξηρόλοφος (Α/θμιας Εκ/σης)» 
μερικές μέρες αλλάζει και γίνεται Κάτω Περιφ. Παραμυθιάς-Ξηρόλοφο με τον ίδιο μεταφορέα Ντάγκα 
Θεόφραστο (ΤΑΧΙ)  και ποσό 24,71 €. 

6. Το δρομολόγιο 7 της αριθμ. 35/2803/2-12-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  «Πέρδικα –
Ηγουμενίτσα- Νέα Σελεύκεια (Ειδ.Γυμν.-Λύκειο)» μερικές μέρες επανέρχεται στην μορφή του 
διαγωνισμού της αριθμ. 7/423/13-3-2020 της Οικονομικής Επιτροπής  ως «Ανθούσα Πάργας-
Πέρδικα- Ηγ/τσα-Νέα Σελεύκεια (Ειδ.Γυμν-Λύκειο) Β/θμιας Εκ/σης» με τιμή 90,43  € με τον ίδιο 
μεταφορέα Μπούτα Γεώργιο.  

7. Το δρομολόγιο 9 της αριθμ. 26/1814/16-10-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  μερικές 
μέρες γίνεται «Φιλιάτες (Βάναρη)-Μαυρούδι-Ηγουμενίτσα-Παραπόταμος –Ηγουμενίτσα (Εσπερινό) 
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Β/θμιας Εκ/σης» και ώρα 18:00 με τον ίδιο μεταφορέα, Κονάκη Απόστολο και ποσό  23,28 € από 29-
10-  2020 

8. Το δρομολόγιο 3 της αριθμ. 1/46/10-01-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  «Μαζαρακιά-
Καρτέρι-Παλαιόκαστρο-Μαργαρίτι Α/θμιας Εκ/σης» αλλάζει και γίνεται μερικές μέρες «Μαζαρακιά -
Καρτέρι- Παλαιόκαστρο- Μαργαρίτι- Καρτέρι- Μαργαρίτι» με τον ίδιο μεταφορέα Σμπήλια Ιωάννη 
(TAXI) από 1-11-2020 και ποσό 48,93 €.  

9. Tο δρομολόγιο 2 της αριθμ. 35/2803/2-12-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  «Φιλιάτες –
Τρικόρυφο (πρωί)» και το δρομολόγιο 5.33 της αριθμ. 32/2564/29-10-2019 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής «Φιλιάτες-Τρικόρυφο (επιστροφή)» μερικές μέρες επεκτείνονται στο 
δρομολόγιο «Φιλιάτες-Τρικόρυφο-Σμέρτο (πρωί-και 15:00)» με τον ίδιο μεταφορέα Τσιάκο 
Σπυρίδωνα (ΤΑΧΙ) και τιμή 31,99 €.  

10. Το δρομολόγιο 3.6  της αριθμ 7/42313-3-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  «Πολυνέρι 
Αργυρότοπος –Σκορπιώνα-Φασκομηλιά-Πλαταριά (Ηγουμενίτσα) Α/θμιας Εκ/σης» μερικές μέρες 
γίνεται «Σκορπιώνα-Πλαταριά (ΚΤΕΛ)» με τιμή με συνοδό 45,63 €  (5,67 συνοδός) 

11. Το δρομολόγιο 3.5 της αριθμ. 7/423/13-3-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  «Μεσοβούνι 
- Μαζαρακιά – Βασιλικός - Αγία Μαρίνα – Δροσιά – Γραικοχώρι-Λαδοχώρι-Ηγουμενίτσα (ΚΤΕΛ) 
Α/θμιας Εκ/σης» μερικές μέρες γίνεται «Βασιλικός-Αγία Μαρίνα- Δροσιά –Γραικοχώρι-Λαδοχώρι-
Ηγουμενίτσα» με τιμή με συνοδό 79,45 € (συνοδός 11,34) 

12. Το δρομολόγιο 2.4 της αριθμ. 7/423/13-3-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  «Αετός-
Πηγαδούλια-Βρυσέλλα-Φιλιάτες (ΚΤΕΛ) Α/θμιας Εκ/σης» μερικές μέρες γίνεται «Αετός -Βρυσέλλα-
Φιλιάτες» και ποσό με συνοδό 93,11 € (συνοδός 14,18 €). 

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. 

Β. Εγκρίνει την κατάργηση των κάτωθι δρομολογίων μεταφοράς μαθητών από 14-09-2020, που έχουν 
κατακυρωθεί με την αριθμ. 7/423/13-13-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αναλυτικά 
κατωτέρω αναφέρεται, και σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα απόφαση Πίνακα, ως εξής: 

1. Το δρομολόγιο 5.86 «Κάτω Ελαία -Φιλιάτες (επιστροφή 16:00)» 

2. Το δρομολόγιο  5.85 «Κρυσταλλοπηγή-Παραμυθιά  A/θμιας Εκ/σης»  

Γ. Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού 600,00 € για το έτος 2020 (Σεπτέμβριος -Δεκέμβριος) 
και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων του ΕΦ 191 και ΚΑΕ 0821, σε βάρος του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020, καθώς 
και την δέσμευση των πιστώσεων του ΕΦ 191 και ΚΑΕ 0821 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
οικ. έτους 2021 (πολυετής δέσμευση υποχρέωσης) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, για ποσό 
900,00 €, που αφορά στην επιδότηση μεταφοράς της μαθήτριας Τσιάκου Ελένης, στην διαδρομή 
«Αμπελιά - Ηγουμενίτσα (Εσπερινό Γυμνάσιο)» με το αριθμ. ΗΝΒ 7582 αυτοκίνητο από Σεπτέμβριο 2020 
με ημερήσια τιμή 8,40 € (24x0,35).  
…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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Ισχύει από :

1 1 26/1814/16-10-2020

ΑΝΩ ΛΑΔΟΧΩΡΙ-2οΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΗΓ/ΤΣΑΣ-ΠΑΛΙΟΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 

ΗΓ/ΤΣΑΣ- ΛΑΔΟΧΩΡΙ -

2οΔΗΜ.ΗΓ/ΤΣΑΣ (Ειδικό)

2οΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ 

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΗΓ/ΤΣΑΣ

ΤΑΞΙ 5,0 1,0 1,0 1,0 16,0 28,84 2 6% 27,10
ΔΡΙΜΤΖΙΑΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ
14/9/20

2 5.17 7/423/13-03-2020 Νεοχώρι -Νεράιδα Δημοτικό-Νήπιο Νεράιδας ΤΑΞΙ 0,5 0,0 0,0 3,0 7,0 20,44 2 0% 20,44
ΑΗΔΟΝΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ
9/11/20

3 5.39 7/423/13-3-2020
Κάτω περιφερειακός Παραμυθιάς-

Ξηρόλοφο
Δημ.Ξηρολόφου ΤΑΞΙ 0,5 0,0 6,5 0,0 14,0 24,71 2 0% 24,71

ΝΤΑΓΚΑΣ 

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
9/11/20

4 3 1/46/10-1-2020
Μαζαρακιά-Καρτέρι-Παλαιόκαστρο-

Μαργαρίτι-Καρτέρι-Μαργαρίτι
Νηπιαγωγείο Μαργαριτίου ΤΑΞΙ 0,0 0,0 22,0 0,0 44,0 48,93 2 0% 48,93

ΣΜΠΗΛΙΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
9/11/20

5 2   KAI 5.33

35/2803/2-12-2019 

KAI 32/2564/29-10-

2019

Φιλιάτες-Τρικόρυφο-Σμέρτο (πρωί 

και 15:00)

1o και 2ο Δημοτικό 

Φιλιατών 
ΤΑΧΙ 1,0 0,0 3,0 7,0 22,0 31,99 2 0% 31,99

ΤΣΙΑΚΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
9/11/20

6 3.6 7/423/13-03-2020 Σκορπιώνα-Πλαταριά Δημοτικό Πλαταριάς ΚΤΕΛ 0,0 0,0 12,0 0,0 12,0 45,63 2 0% 45,63
ΚΤΕΛ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 

5,67
9/11/20

7 3.5 7/423/13-03-2020
 Βασιλικός-Αγία Μαρίνα-Δροσιά-

Γραικοχώρι-Λαδοχώρι-Ηγουμενίτσα

Γυμνάσιο Λαδοχωρίου-2o 

Δημοτικό-ΕΠΑΛ
ΚΤΕΛ 2,0 0,0 18,0 6,0 26,0 79,45 2 0% 79,45

ΚΤΕΛ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 

11,34
9/11/20

8 2.4 7/423/13-3-2020 Αετός-Βρυσέλλα-Φιλιάτες
Δημοτικό Φιλιατών-

Γυμνασιο-Λύκειο
ΚΤΕΛ 1,0 0,0 31,0 4,0 36,0 93,11 2 0% 93,11

ΚΤΕΛ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 

14,18
9/11/20

ΘΩΜΑΣ Γ.ΠΙΤΟΥΛΗΣ

 ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21                                                                                                                                                                                                                 

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 2020-21 (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ )

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

             
1)ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΙΣΧΥΕΙ Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ΤΙΜΗ =(1,153€). 2) TΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 6 ΜΕ ΤΙΜΗ 45,63  ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΝΟΔΟ 

5,67 3)ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 7 ΜΕ ΤΙΜΗ 79,45€  ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΝΟΔΟ 11,34€ 4)ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 8 ΜΕ ΤΙΜΗ 93,11€ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΝΟΔΟ ΜΕ ΤΙΜΗ 14,18€

ΑΔΑ: ΩΩΧ37Λ9-Χ1Ρ



-185- 
 

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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2122/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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.  

http://www.php.gov.gr/
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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 αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 
4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς 
ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του δημοσίου, των 
ΟΤΑ  και των εν γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί ων το αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53». 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 23479/25-11-2020 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 2978/25-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την 
έγκριση δαπάνης για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, όπως αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα και 
σύμφωνα με τα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρμόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής 
και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχημα.  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, καθώς και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση οδικού 
δικτύου Ηπείρου και επισκευή - συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής 
Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (Υποέργο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή 
μηχανημάτων, οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας έτους 2020») για την προμήθεια 
ανταλλακτικών, και για εργασίες συντήρησης – επισκευής για τα μηχανήματα και οχήματα της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα: 

Σ
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Αριθμ. Κυκλ. 

Μηχ/τος - 
Οχ/τος 

Είδος Μηχανήματος 

- Οχήματος 
Ανταλλακτικά - Εργασία 

Ανταλ/κά - 
Εργασία 

(ποσό χωρίς 

ΦΠΑ) 

Ανταλ/κά - 

Εργασία (ποσό 
με ΦΠΑ) 

ΜΕ 121902 JCB 

στεγανά μπουκάλας (1)(ανταλλακτικά) 240,00 297,60 

βαλβίδα διαφορικού (1)(ανταλλακτικά) 320,00 396,80 

σωλήνες πιέσεως (1) (ανταλλ. 330,00 409,20 

σωλήνες πιέσεως (4) (ανταλλ. 170,00 210,80 

καθρέφτης καμπίνας (1) (ανταλλακτικά) 80,00 99,20 

λάμα ΧΑΡΤΟΞ(1)(ανταλλακτικά) 385,00 477,40 

σταυροί διαφορικού (4)(ανταλλακτικά) 260,00 322,40 

ρουλεμάν μειωτήρα (4)(ανταλλακτικά) 330,00 409,20 

ρουλεμάν καρπουζιών (4)(ανταλλακτικά) 320,00 396,80 

τσιμούχες μειωτήρων (2)(ανταλλακτικά) 60,00 74,40 

τσιμούχες διαφορικού(1) (ανταλλακτικά) 40,00 49,60 

τσιμούχες χωνιών (2)(ανταλλακτικά) 60,00 74,40 

πυροι μπάρας (2)(ανταλλακτικά) 80,00 99,20 

πυροι μπούμας τιμονιού (2)(ανταλλακτικά) 120,00 148,80 

δακτυλίδια μειωτήρα (4)(ανταλλακτικά) 240,00 297,60 

ME 121903 
Διαμορφωτήρας 

γαιών 

σωλήνες πιέσεως(4)(ανταλλακτικά) 240,00 297,60 

σωλήνες πιέσεως(11)(ανταλλακτικά) 880,00 1091,20 

σωλήνες πιέσεως (2) ανταλλακτικά 185,00 229,40 

σωλήνες πιέσεως (2) ανταλλακτικά 340,00 421,60 

λεπίδες μαχαιριού (2)(ανταλλακτικά) 320,00 396,80 

φίλτρο αέρος (1) (ανταλλακτικά) 40,00 49,60 

τσιμούχες στεγανά (2) (ανταλλακτικά) 650,00 806,00 

εξαγωγή λάμες δόντια (εργασία) 350,00 434,00 

εργασίες εξαγωγής και τοποθέτηση ανταλλακτικών-

ρουλεμάν κ.τ.λ  (εργασία) 
1500,00 1860,00 

κόλλημα μπούμας (εργασία) 300,00 372,00 

εξαγωγή μπουκάλας στεγανά (εργασία) 400,00 496,00 

μεταφορά εργαλείων-εργασίες Ε.Ε στις Εργατικές,  
(εργασία) 

1500,00 1860,00 

μεταφορά εργαλείων-εργασίες Ε.Ε Παλαιοκκλήσι 

(εργασία) 
400,00 496,00 

μεταφορά εργαλείων-εργασίες Ε.Ε στη Τζούμα,  
(εργασία) 

130,00 161,20 

εξαγωγή μπούκας -ρίμπερ (εργασία) 800,00 992,00 

Εξαγωγή αντλία νερού (εργασία) 150,00 186,00 

ΜΕ 121901 σωλήνες πιέσεως (΄3) ανταλλακτικά 480,00 595,20 
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Προωθητήρας 

γαιών 

τάκος μεταλλικός (1) ανταλλακτικά 230,00 285,20 

εξαγωγή θωρακ. Πλάκες(εργασία) 850,00 1054,00 

ΚΗΥ 9957 Φορτηγό-Αλατιέρα εξαγωγή αλατιέρα (εργασία) 120,00 148,80 

2 

ΜΕ 109524 
Διαμορφωτήρας 

γαιών 

φίλτρα-ακρόμπαρα-συσσωρευτές(ανταλλακτικά) 724,00 897,76 

μαρκούτσια (ανταλλακτικά) 200,00 248,00 

σετ στεγανά μπουκαλών (ανταλλακτικά) 300,00 372,00 

φίλτρα αέρος-λαδιού-πετρελαίου (ανταλλακτικά) 356,00 441,44 

όργανο θερμοκρασίας (ανταλλακτικά) 100,00 124,00 

αλλαγή φίλτρα-ακρόμπαρα-συσσωρευτές, επισκευές 
διάφορες (εργασίες) 

800,00 992,00 

επισκευή ηλεκτροβαλβίδας (εργασίες) 250,00 310,00 

αλλαγή μαρκούτσια-επισκευή ηλεκτροβαλβίδας-ρύθμιση 

πιέσεως τρόμπας υδραυλικού καθάρισμα βαλβίδας 
ανακουφίσεως(εργασίες) 

300,00 372,00 

αλλαγή σετ στεγανά μπουκαλών σπασίματος(εργασίες) 300,00 372,00 

αλλαγή λιπαντικά περιστροφής μαχαιριού και σύσφιξη 

αυτής(εργασίες) 
100,00 124,00 

διάγνωση-επισκευή όργανο θερμοκρασίας(εργασίες) 400,00 496,00 

ΜΕ 121900 Φορτωτής 

τζάμια -λάστιχα τζαμιών(ανταλλακτικά) 325,00 403,00 

σετ στεγανά-ντίζα χειριστηρίου-

μαρκούτσι(ανταλλακτικά) 
380,00 471,20 

αλλαγή τζάμια (εργασίες) 250,00 310,00 

διάγνωση ζημιάς χαλασμένες μπαταρίες εκκίνηση και 

δοκιμή μηχανήματος(εργασίες) 
150,00 186,00 

επισκευή Ε.Ε. στη Γκρίκα δύο (2) φορές για αλλαγή 

στεγανά μπουκάλας, ντίζα χειριστηρίου 
μαρκούτσι(εργασίες) 

400,00 496,00 

ΜΕ 51190 
Διαμορφωτήρας 

γαιών 

ανταλλακτικά κινητήρος (ανταλλακτικά) 3550,00 4402,00 

σετ στεγανά μπουκαλών(ανταλλακτικά)  470,00 582,80 

σετ στεγανά μπουκαλών(ανταλλακτικά)  150,00 186,00 

λύσιμο μπουκάλες αλλαγή στεγανά και 

τοποθέτηση(εργασίες) 
500,00 620,00 

λύσιμο μπουκάλες αλλαγή στεγανά και τοποθέτηση Ε.Ε. 

Πλαταριά(εργασίες) 
350,00 434,00 

Ε.Ε. επισκευή στο ΚΤΕΟ για αλλαγή λιπαντικά 

διαφορικού και έλεγχος τρικούβερτου 
150,00 186,00 

ΜΕ 121906 
Προωθητήρας 

γαιών 

μαρκούτσια (ανταλλακτικά) 350,00 434,00 

μαρκούτσια-λιπαντικά-(ανταλλακτικά) 450,00 558,00 

αλλαγή μαρκούτσια (εργασίες) 150,00 186,00 

αλλαγή μαρκούτσια (εργασίες) 200,00 248,00 

3 

ΑΜ 51077 
Αγροτικό 

Μηχάνημα 

πομπίνα μίζας(ανταλλακτικά) 110,00 136,40 

μπουτόν μίζας (ανταλλακτικά) 75,00 93,00 

σετ επισκευής μίζας(ανταλλακτικά) 40,00 49,60 

Μπαταρία (ανταλλακτικά) 180,00 223,20 

διακόπτης μηχανής (ανταλλακτικά) 45,00 55,80 

γενικός διακόπτης(ανταλλακτικά) 45,00 55,80 

ρελέ(ανταλλακτικά) 20,00 24,80 

επισκευή μίζας (εργασία) 75,00 93,00 

επισκευή πλεξούδας (εργασία) 100,00 124,00 

ΜΕ 121902 JCB 

φανό πίσω (2) τεμ.(ανταλλακτικά) 40,00 49,60 

φανό μπροστά  (2) τεμ.(ανταλλακτικά) 150,00 186,00 

φανό φλας  (ανταλλακτικά) 30,00 37,20 

μπαταρία (ανταλλακτικά) 180,00 223,20 

κόρνα (ανταλλακτικά) 30,00 37,20 

ρελέ φώτων (3) τεμ. (ανταλλακτικά) 30,00 37,20 

φλασέρ(ανταλλακτικά) 20,00 24,80 

φάρος (ανταλλακτικά) 65,00 80,60 

μάκτρα(ανταλλακτικά) 25,00 31,00 

επισκευή πλεξούδας μπροστά  και πίσω(εργασία) 150,00 186,00 

ΜΕ 113270 
Περιστρεφόμενος 

εκσκαφέας 

όργανο θερμοκρασίας (ανταλλακτικά) 80,00 99,20 

διακόπτη μηχανής(ανταλλακτικά) 45,00 55,80 

επισκευή πλεξούδας μηχανής(εργασία) 150,00 186,00 

ΜΕ 121903 
Διαμορφωτήρας 

γαιών 

σετ επισκευής μίζας(ανταλλακτικά) 50,00 62,00 

πομπίνα μίζας(ανταλλακτικά) 115,00 142,60 

μπουτόν μίζας (ανταλλακτικά) 75,00 93,00 

επισκευή μίζας (εργασία) 80,00 99,20 

ΚΗΥ 9957 Φορτηγό -Αλατιέρα 

φανό μπροστά (ανταλλακτικά) 150,00 186,00 

φανό πίσω (ανταλλακτικά) 30,00 37,20 

μάκτρα  (ανταλλακτικά) 35,00 43,40 

επισκευή πλεξούδας μπροστά (εργασία) 100,00 124,00 

ΚΗΙ 9904 Λ/Φ 
προθέρμανσης (4) τεμαχ. (ανταλ.) 72,00 89,28 

εξαγωγή και τοποθέτηση προθέρμανσης (εργασία) 50,00 62,00 

6 ΚΗΙ 9222 ΡΥΜΟΥΛΚΟ 
αντλία τιμονιού (1) ανταλλακτικά 250,00 310,00 

υδραυλικός διανομέας(1) ανταλλακτικά 500,00 620,00 
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ατέρμονας (1) ανταλλακτικά 850,00 1054,00 

φίλτρο πετρελαίου(1) ανταλλακτικά 20,00 24,80 

φίλτρο λαδιού(1) ανταλλακτικά 22,00 27,28 

φίλτρο ξηραντήρα(1) ανταλλακτικά 25,00 31,00 

30 lit λάδι *5,50€ +Φ.Π.Α  ανταλλακτικά 165,00 204,60 

σετ πυροδαχτυλιδα άνω(1) ανταλλακτικά 120,00 148,80 

σετ πυροδαχτυλιδα άνω(1) ανταλλακτικά 125,00 155,00 

σταυροί ημιαξονίου (2)*135€ ανταλλακτικά 270,00 334,80 

ρουλεμάν (4)*30€ ανταλλακτικά 120,00 148,80 

βαλβολίνες (4)*5€ , ανταλλακτικά 20,00 24,80 

βαλβολίνες (10)*8€ , ανταλλακτικά 80,00 99,20 

ΚΗΥ 9957 ΦΟΡΤΗΓΟ 

φίλτρα λαδιού  (2)*52€, ανταλλακτικά 104,00 128,96 

φίλτρο πετρελαίου(1) * 22,80€ , ανταλλακτικά 22,80 28,27 

φίλτρο αέρος (1) * 80€ , ανταλλακτικά 80,00 99,20 

φίλτρο νεροπαγίδας (1) * 59,50€ , ανταλλακτικά 59,50 73,78 

φίλτρο ξηραντήρα (1) * 25€ , ανταλλακτικά 25,00 31,00 

λάδι lit.33*5,50€ (ανταλλακτικά) 181,50 225,06 

7 

ΚΗΙ 9222 ΡΥΜΟΥΛΚΟ 

εξαγωγή και αντικατάσταση ατέρμονα, αντικατάσταση 

βασιλικούς πύρους, αντικατάσταση σταυρών 

μπιλιοφόρου,  (εργασία) 

900,00 1116,00 

ΚΗΥ 9957 ΦΟΡΤΗΓΟ 
αλλαγή λαδιών μηχανής, εξαγωγή και επανατοποθέτηση 

μαρκούτσι (εργασία) 
150,00 186,00 

8 

ΚΗΥ 9944 Όχημα 

λάδια, φίλτρα λαδιού-ρουλεμάν, συμπλέκτης υδραυλικός 

(ανταλλακτικά) 
420,00 520,80 

σετ συμπλέκτη (ανταλλακτικά) 260,00 322,40 

SERVICE( εργασία) 280,00 347,20 

επισκευή και αλλαγή συμπλέκτη 220,00 272,80 

ΚΗΥ 9915 Όχημα 

σετ καδένας, λάδια, φίλτρα λαδιού, μπουζί(ανταλλακτικά) 340,00 421,60 

δισκόπλακες ,τακάκια εμπρός, μουαγιέ εμπρός( 
ανταλλακτικά) 

240,00 297,60 

SERVICE( εργασία) 220,00 272,80 

επισκευή φρένων( εργασία) 180,00 223,20 

ΚΗΙ 9904 Λ/Φ 

δισκόπλακες, τακάκια, δαγκάνα φρένων 
πίσω(ανταλλακτικά) 

380,00 471,20 

επισκευή φρένων( εργασία) 200,00 248,00 

9 ΜΕ 109524 
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ 

βομβητής όπισθεν (1)(ανταλλακτικά) 85,00 105,40 

κόρνα (1)(ανταλλακτικά) 15,00 18,60 

κρύσταλλο φαναριού(1)(ανταλλακτικά) 10,00 12,40 

κεραία (1)(ανταλλακτικά) 22,00 27,28 

λάμπες (8)(ανταλλακτικά) 8,00 9,92 

ασφαλοθήκες μονές (2)(ανταλλακτικά) 4,00 4,96 

τοποθέτηση βομβητή όπισθεν, επισκευή φώτων κόρνας 

(επισκευή) 
124,00 153,76 

   ΣΥΝΟΛΟ: 34094,80 42277,55 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2123/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 παράτασης φυσικού αντικειμένου συμβάσεων που έχουν συναφθεί στα 
πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής για το TEBA/FEAD 2014-2020, στα πλαίσια της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ΚΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΠΕ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000146 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ) 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 

http://www.php.gov.gr/
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6000/30-11-
2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3023/30-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 
Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και  εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: … 

5. Την αριθμ. 168679/5943/30.10.2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005879270) σύμβαση για την προμήθεια 

Τροφίμων – Νωπό Κοτόπουλο για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (TEBA/FEAD) της Κοινωνικής 

Σύμπραξης της Π.Ε. Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου (MIS ΟΠΣ 5000146), που έχει συναφθεί με την 

προμηθεύτρια εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΠΕ», Α.Φ.Μ. 099729674, Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ, 

που εδρεύει στην Β. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 48 - ΠΑΤΡΑ, συνολικού ποσού 34.954,92 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η οποία λήγει την 31.12.2020. 

6. Την αριθμ. 168136/5921/30.10.2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005789811) σύμβαση για την προμήθεια 

Τροφίμων – Ειδών Οπωροπωλείου για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (TEBA/FEAD) της Κοινωνικής 

Σύμπραξης της Π.Ε. Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου (MIS ΟΠΣ 5000146), που έχει συναφθεί με την 

προμηθεύτρια εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. », Α.Φ.Μ. 998977980, Δ.Ο.Υ. 

ΣΕΡΡΩΝ, που εδρεύει στα ΚΑΛΑ ΔΕΝΤΡΑ ΣΕΡΡΩΝ, συνολικού ποσού 15.211,16 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η οποία λήγει την 31.12.2020. 

7. Την αριθμ. Δ.Α. ΤΕΒΑ: 565 Οικ./22.04.2020 (ΑΔΑ: 6ΛΗΙΟΞ7Φ-ΩΝ9) απόφαση με θέμα «Τροποποίηση 

των 57 Πράξεων της Πρόσκλησης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020», με την οποία αποφασίζεται η παράταση 

μόνο του φυσικού αντικειμένου των Πράξεων για ένα έτος ήτοι μέχρι 31.12.2021. 

8. Το γεγονός ότι οι ανωτέρω 7 και 8 σχετικές συμβάσεις δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 31.12.2020. 

9. Την σύμφωνη γνώμη των προμηθευτών. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την παράταση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί: 

α. με την προμηθεύτρια εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΠΕ» για το είδος ΤΡΟΦΙΜΑ – ΝΩΠΟ 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, 

β. με την προμηθεύτρια εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. » για το είδος ΤΡΟΦΙΜΑ 

– ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ. 

Οι ανωτέρω συμβάσεις παρατείνονται για ένα έτος, ήτοι μέχρι την 31.12.2021 μόνο για το φυσικό αντικείμενό 

τους. …». 
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Στο συνημμένο στην εισήγηση, από Πρακτικό ΙV/27-11-2020 της Επιτροπής Διεξαγωγής, 
αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση του διεθνούς ηλεκτρονικού 
ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου του θέματος, αναφέρονται επιλέξει τα εξής: 

 «…      Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο – ΙV  

Της επιτροπής Διεξαγωγής, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση του διεθνούς 

ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019/ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 

46807/1680/03.04.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004740336) διακήρυξη, συνολικού προϋπολογισμού 731.264,00 ευρώ. 

 

Στην Πρέβεζα, την 27η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., 

συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου αυτής, στα γραφεία της Διεύθυνσης 

Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών 

προμηθειών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση αυτών, η οποία συγκροτήθηκε με την 

40/2745/12.12.2018 (ΑΔΑ: 6Χ0Ψ7Λ9-ΓΘΘ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η εξέταση της σκοπιμότητα παράτασης των συμβάσεων που έχουν συναφθεί 

στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (TEBA/FEAD) της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Πρέβεζας της Περιφέρειας 

Ηπείρου (MIS ΟΠΣ 5000146) και έχουν ολικώς ή μερικώς μείνει ανεκτέλεστες. 

Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 

1) Τσαπάρας Αλέξιος, ΠΕ Γεωτεχνικών, με βαθμό Α,’ υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονιμίας και 

Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, ως πρόεδρος, 

2) Αθανασούλα Ελένη ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, με βαθμό Α’, Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Δημόσιας 

Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πρέβεζας, 

3) Χαρμαντά Αγγελική, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Α’, Προϊσταμένη του Τμήματος Προσωπικού 

και Μισθοδοσίας της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της: 

1) Την αριθμ. 168679/5943/30.10.2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005879270) σύμβαση για την προμήθεια Τροφίμων – 

Νωπό Κοτόπουλο για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (TEBA/FEAD) της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. 

Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου (MIS ΟΠΣ 5000146), που έχει συναφθεί με την προμηθεύτρια εταιρεία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΠΕ», Α.Φ.Μ. 099729674, Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ, που εδρεύει στην Β. 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 48 - ΠΑΤΡΑ, συνολικού ποσού 34.954,92 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η οποία λήγει 

την 31.12.2020. 

2) Την αριθμ. 168136/5921/30.10.2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005789811) σύμβαση για την προμήθεια Τροφίμων – 

Ειδών Οπωροπωλείου για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (TEBA/FEAD) της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. 

Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου (MIS ΟΠΣ 5000146), που έχει συναφθεί με την προμηθεύτρια εταιρεία 

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. », Α.Φ.Μ. 998977980, Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ, που εδρεύει στα 

ΚΑΛΑ ΔΕΝΤΡΑ ΣΕΡΡΩΝ, συνολικού ποσού 15.211,16 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η οποία λήγει την 

31.12.2020. 

3) Την αριθμ. Δ.Α. ΤΕΒΑ: 565 Οικ./22.04.2020 (ΑΔΑ: 6ΛΗΙΟΞ7Φ-ΩΝ9) απόφαση με θέμα «Τροποποίηση των 

57 Πράξεων της Πρόσκλησης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ 

ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-

2016» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020», με την οποία αποφασίζεται η παράταση μόνο του φυσικού 

αντικειμένου των Πράξεων για ένα έτος ήτοι μέχρι 31.12.2021. 

4) Το γεγονός ότι οι ανωτέρω συμβάσεις δεν προβλέπεται με βάση τα υφιστάμενα στοιχεία να ολοκληρωθούν μέχρι 

την 31.12.2020. 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την παράταση των ανωτέρω συμβάσεων, ως προς το φυσικό αντικείμενό τους για ένα έτος, ήτοι μέχρι την 

31.12.2021. 

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. Πρέβεζας, για τις δικές 

του περαιτέρω ενέργειες.    

Πρέβεζα, 27.11.2020 

Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

………………………………………………………………………………………………………. …». 
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6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση, μέχρι την 31-12-2021, του φυσικού αντικειμένου των συμβάσεων 
μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και των προμηθευτών: α) εταιρεία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΠΕ» για το είδος ΤΡΟΦΙΜΑ – ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ και β) 
εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για το είδος ΤΡΟΦΙΜΑ – ΕΙΔΗ 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, αναδόχων του σχετικού διαγωνισμού για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας Απόρων (TEBA/FEAD) της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Πρέβεζας της 
Περιφέρειας Ηπείρου (MIS ΟΠΣ 5000146),  

σύμφωνα με το Πρακτικό ΙV/27-11-2020 (ανωτέρω υπό στ. 5), της Επιτροπής Διεξαγωγής του 
διαγωνισμού, την σύμφωνη γνώμη των προμηθευτών, και την αριθμ. Δ.Α.ΤΕΒΑ: 565 
Οικ./22.04.2020 (ΑΔΑ: 6ΛΗΙΟΞ7Φ-ΩΝ9) απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών 
Υποθέσεων, περί παράτασης του φυσικού αντικείμενου των Πράξεων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020 για ένα έτος, ήτοι μέχρι την 31-12-2021. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2126/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – 
αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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, 

http://www.php.gov.gr/
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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 αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 
4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών 
και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του δημοσίου, των ΟΤΑ  και των εν 
γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί ων το αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53». 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7518/30-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 3033/30-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης ποσού 9.093,00 € χωρίς  Φ.Π.Α (11.275,32 € με Φ.Π.Α.) για προμήθεια ανταλλακτικών και 
εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς και ειδών 
συνεργείου, όπως αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα και σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχετικά 
Πρακτικά Επιθεώρησης της αρμόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που 
απαιτούνται για κάθε όχημα.   

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, συνολικού ποσού 11.275,32 € με Φ.Π.Α. καθώς και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού 
και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (Υποέργο: 
«Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων  και  ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά-
αναλώσιμα κ.λ.π.) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2020»), για την προμήθεια 
ανταλλακτικών και για εργασίες συντήρησης – επισκευής για τα μηχανήματα και οχήματα της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ), όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Α/Α 
ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-

ΟΧΗΜ. 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΗΧ-ΟΧ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ 

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 

24% 

1 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ PS-9900 RESENT, ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 

ALINCO ΔΜ-330 FXE 
830,00 € 1.029,20 € 

2 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ INΤΕLLIPURE COMPACT DFS 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ ,  2 
ΦΙΛΤΡΑ IC (DFS COMPACT AIR PURIFICATION 

SYSTEM) PREFILTER,  2 ΦΙΛΤΡΑ IC (DFS COMPACT 

AIR PURIFICATION SYSTEM) MAIN FILTER 

2.498,00 € 3.097,52 € 

3 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΛΟΥΚΕΤΑ, ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ, ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, 

ΣΙΔΗΡΟΓΩΝΙΕΣ, ΑΛΥΣΙΔΑ 
650,00 € 806,00 € 

4 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 12 ΤΕΜ 250Χ0,80, 10 

ΤΕΜ 150Χ100, 10 ΤΕΜ 100Χ60, 2 ΤΕΜ 60Χ60  
5.115,00 € 6.342,60 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 9.093,00 € 11.275,32 € 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΩΧ37Λ9-Χ1Ρ
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2127/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση – ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου προς Δ.Δ. 
Αρτοπούλας», αναδόχου «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 30-01-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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, 

http://www.php.gov.gr/
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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 Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 15118/30-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3036/01-12-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«….5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου 

υπογράφηκε την  03-04-2020 για ποσό 42.512,01€  χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης 

του έργου είναι  των εργασιών του έργου  ορίστηκε διακόσιες σαράντα  (240) ημερολογιακές μέρες και έληξε  

την  29-11-2020. 7. Με την από 13-11-2020 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης  περαίωσης 

των εργασιών του έργου, μέχρι την  30-01-2021 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-01-2021, για εκτέλεση των 

υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 

του Ν. 4412/16. 

       Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την  30-01-2021 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού 

αντικειμένου της εργολαβίας, το οποίο δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί, λόγω των περιοριστικών μέτρων 

στα πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας.  Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 95,00% των εργασιών του έργου 

και απαιτείται επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση των υπολειπομένων που αφορούν τις εργασίες 

τοποθέτησης στηθαίων,  καθώς και τις διαδικασίες για το κλείσιμο του φακέλου της εργολαβίας.   

       Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α  την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο έληξε  την 

29-11-2020 μέχρι την 30-01-2021 και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του 

έργου ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση – ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου προς Δ.Δ. Αρτοπούλας», αναδόχου 
«ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 30-01-2021, 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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2128/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 21ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-09-2020 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βλαβών 
και βελτίωση οδικής λειτουργίας υφιστάμενων γεφυρών της Π.Ε. Ιωαννίνων – Διαπλάτυνση 
γέφυρας Πραμάντων», προϋπολογισμού € 115.000,00 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 

http://www.php.gov.gr/
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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, 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 με αρ. πρωτ.: 54988/1796/13-5-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης 
διάθεσης πίστωσης 115.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με 
Κ.Α. 2019ΕΠ03000016 και τίτλο «Αποκατάσταση – βελτίωση 2ης επαρχιακής οδού από θέση 
Πηγάδια έως Πράμαντα και κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων » 
(Υποέργο: Αποκατάσταση βλαβών και βελτίωση οδικής λειτουργίας υφιστάμενων γεφυρών της Π.Ε. 
Ιωαννίνων - Διαπλάτυνση γέφυρας Πραμάντων). 

6. Την αριθμ. 21/1327/14-08-2020 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 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βλαβών και βελτίωση οδικής λειτουργίας υφιστάμενων 
γεφυρών της Π.Ε. Ιωαννίνων -Διαπλάτυνση γέφυρας Πραμάντων», προϋπολογισμού 115.000,00 € 
με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 10171/12-08-2020 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 57952/5686/19-05-
2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 
και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ03000016 και τίτλο «Αποκατάσταση – βελτίωση 2ης 
επαρχιακής οδού από θέση Πηγάδια έως Πράμαντα και κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην 
περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

7. Την αριθμ. 22/1450/28-08-2020 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 28-08-2020 
κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

8. Την αριθμ. 25/1662/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 25-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-09-2020 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. 92156 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βλαβών και βελτίωση οδικής λειτουργίας υφιστάμενων γεφυρών της Π.Ε. 
Ιωαννίνων - Διαπλάτυνση γέφυρας Πραμάντων», προϋπολογισμού 115.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ03000016 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – βελτίωση 2ης επαρχιακής οδού από θέση Πηγάδια έως Πράμαντα και κατασκευή 
νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων» και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός 
μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με ποσό 
προσφοράς  69.455,81 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) και μέση τεκμαρτή έκπτωση  (25,11%). 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14573/01-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
3035/01-12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα το από 20-11-2020 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 «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με ποσό προσφοράς  69.455,81 € (χωρίς 
ΦΠΑ 24%) και μέση τεκμαρτή έκπτωση  (25,11%). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 20-11-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-09-2020 ανοιχτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 
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4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 92156 για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βλαβών και βελτίωση οδικής λειτουργίας υφιστάμενων γεφυρών 
της Π.Ε. Ιωαννίνων - Διαπλάτυνση γέφυρας Πραμάντων», προϋπολογισμού 115.000,00 € με ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ03000016 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – βελτίωση 2ης επαρχιακής οδού από θέση Πηγάδια έως Πράμαντα και κατασκευή νέας 
γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων»,   

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 και των δηλωθέντων 
στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό 
φορέα «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με ποσό προσφοράς  69.455,81 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) και 
μέση τεκμαρτή έκπτωση  25,11%. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
που διενεργήθηκε στις 18-09-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βλαβών και βελτίωση οδικής λειτουργίας υφιστάμενων γεφυρών της Π.Ε. 
Ιωαννίνων - Διαπλάτυνση γέφυρας Πραμάντων», προϋπολογισμού 115.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ03000016 και τίτλο «Αποκατάσταση – 
βελτίωση 2ης επαρχιακής οδού από θέση Πηγάδια έως Πράμαντα και κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου 
στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων», 

στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με ποσό προσφοράς  
69.455,81 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) και μέση τεκμαρτή έκπτωση  25,11% σύμφωνα με το από 25-09-2020 
Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 25/1662/06-10-2020 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 20-11-2020 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 «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ο.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό 
69.455,81 € (χωρίς ΦΠΑ 24%), και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ03000016 και τίτλο «Αποκατάσταση – βελτίωση 2ης επαρχιακής οδού 
από θέση Πηγάδια έως Πράμαντα και κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας 
Τζουμέρκων». 

 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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ  Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Ω Ν  Κ Α Τ Α Κ Υ Ρ Ω Σ Η Σ  
 

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο οικονομικό φορέα 

με την επωνυμία "Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ" εκτιμώμενης 

αξίας 115.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) σύμφωνα με την αριθ. πρωτοκ. 110170/10449/24-

08-2020 Προκήρυξη, η οποία έλαβε τον αριθμό συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 92156/2020, δημοσιεύθηκε 
νόμιμα και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20PROC007231337. 

Στα Ιωάννινα, στις 20-11-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 
1. ΤΣΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, πρόεδρος,  

2. ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ, μέλος  

3. ΜΑΡΓΑΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, μέλος 
Έχοντας υπ’ όψη:  

1. Την με αριθ. 25/1662/06-10-2020 (Α.Δ.Α.: ΩΑΡ37Λ9-2ΕΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 25-09-2020 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου του του ανοικτού-ηλεκτρονικού  μειοδοτικού διαγωνισμού με Αριθ. 

Συστήματος 92156. 
2. Την από 15/10/2020 κοινοποίηση (ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ) της ανωτέρω εγκριτικής απόφασης 

της Ο.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου.  
3. Το με αριθ. 143487/13385/26-10-2020 έγγραφο Περιφέρειας Ηπείρου με το οποίο κλήθηκε 

(ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ την 26/10/2020) ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά 
για την κατακύρωση.  

4. Την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω του συστήματος 

επικοινωνία με ημερομηνία 03/11/2020. 
5. Την με αριθ. 157991/14573/5-11-2020  υποβολή των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή. 

 
Διενεργήσαμε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος για την κατακύρωση 

της σύμβασης και διαπιστώσαμε: 

 Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 

 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη, σύμφωνα με τους όρους της οικίας διακήρυξης 

και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 
 Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής 

σύμφωνα με τα άρθρα 21,22 και 23 της οικείας διακήρυξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου: 
"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ 

ΤΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ" εκτιμώμενης αξίας 115.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) στον οριστικό ανάδοχο με την επωνυμία: «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ο.Ε.» 

Το παρόν πρακτικό, που η Επιτροπή διαγωνισμού συνέταξε, θα υποβληθεί στην Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου για την λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη. 

 
Ιωάννινα, 20 Νοεμβρίου 2020 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο πρόεδρος Τα μέλη 

 
 

Βασίλειος  Δ. Τσούρης 

 
Τσιατούρα Αναστασία 

Πολιτικός Μηχ/κος 

Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχ/κος   
 

Μάργαρη Ευτυχία 
Μηχανολόγος Μηχ/κος 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. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 31/2129/01-12-2020 

Στα Ιωάννινα, την πρώτη (01) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 170299/2999/27-11-2020 
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. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 22ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη αμοιβής και εξόδων Δικαστικού 
Επιμελητή προς επίδοση εγγράφων ή απόψεων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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, 

http://www.php.gov.gr/
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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 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, 8/30/29-05-2020, 11/48/27-07-2020 και 13/61/22-10-2020 αποφάσεις 
περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16023/01-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3039/01-12-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 

1.Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

2.Το ΦΕΚ 4400Β/30-12-16 Τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου». 

3.Τον Ν.2362//95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού και Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους» 

4.Τον.Ν.4412/2016 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα» 

5.Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

Παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης για κάλυψη αμοιβής και εξόδων Δικαστικού Επιμελητή προς επίδοση 

εγγράφων ή απόψεων της Υπηρεσίας μας για το έτος 2020, σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε Ιωαννίνων 

οικ. έτους 2020 (Ε.Φ:072 και ΚΑΕ: 0871) στο ποσό: 1.000,00 ευρώ. 

Επισημαίνεται ότι είναι αναγκαία η επίδοση ορισμένων αποφάσεων (πχ. διάλυση σύμβασης κλπ.), εγγράφων 

κ.λ.π με δικαστικό Επιμελητή, ώστε να μην προκύψει ακυρότητα της σχετικής διαδικασίας, πολλώ δε μάλλον 

όταν μέχρι σήμερα η αποστολή παρόμοιων εγγράφων με courier επιστρέφονταν για διάφορους λόγους..…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού € 1.000,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 0871 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, οικ. έτους 2020, για την 
κάλυψη αμοιβής και εξόδων Δικαστικού Επιμελητή, προς επίδοση εγγράφων ή απόψεων της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2020, επειδή είναι αναγκαία η επίδοση ορισμένων 
αποφάσεων (πχ. διάλυση σύμβασης κλπ.), εγγράφων κ.λ.π με δικαστικό Επιμελητή, ώστε να μην 
προκύψει ακυρότητα της σχετικής διαδικασίας, πολλώ δε μάλλον όταν μέχρι σήμερα η αποστολή 
παρόμοιων εγγράφων με courier επιστρέφονταν για διάφορους λόγους. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΩΧ37Λ9-Χ1Ρ
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