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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 20/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή 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. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος 
3. Γκούμας Αχιλλέας, Περιφερειακός Σύμβουλος 
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, 
5. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος  
6. Νάνος Ευστάθιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 
7. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

Επισημαίνεται ότι η Περιφερειακός Σύμβουλος κα Μπραΐμη - Μπότση Σταυρούλα, δεν μετέχει 
ως αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή, κατόπιν της εκλογής της ως Προέδρου του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την αριθμ. 8/21/16-05-2021 απόφασή του, και της 
αριθμ. πρωτ. 63933/540/2021 παραίτησής της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. 
οικ. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα μέλη:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), μέλος 
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4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, μέλος 
6. Κατέρης Ιωάννης, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), αν. 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. 
106106/1630/14-07-2021 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 της έκθεσης απολογισμού οικονομικού έτους 2020, της Περιφέρειας Ηπείρου και 
υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

2. Έγκριση του 1ου/06-07-2021 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και 
αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2021  
ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την εκπόνηση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη 
αποκατάστασης του βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας», προεκτιμώμενης 
αμοιβής € 299.911,46 με ΦΠΑ. 

3. Έγκριση του από 08-07-2021 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 «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς αρχαιολογικό χώρο 
Κασσιόπης και περιοχή Μυρσίνης», προϋπολογισμού € 74.400,00 και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

4. Έγκριση του από 12-07-2021 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 «Βελτίωση οδού πρόσβασης προς τα παράλια της Ηπείρου», 
προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της 
διαπραγμάτευσης. 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας (Α’ Φάση)», αναδόχου «Κ/Ξ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ - ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ», μέχρι την 30-12-2021. 

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

7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και του Δήμου Κόνιτσας για την 
υλοποίηση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης παλαιού δημοτικού σχολείου Άνω 
Κλειδωνιάς», προϋπολογισμού 115.000,00 € με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου, για την υλοποίηση του έργου «Επιχορήγηση Δήμου 
Ζαγορίου για τη δράση “Συνέχιση της λειτουργίας του μουσείου «Αγάπιος Τόλης» στους 
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Κήπους”», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του 
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 1 «Κατασκευή αποχετευτικού 
δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κόνιτσας» προϋπολογισμού 7.845.154,57  € χωρίς ΦΠΑ της 
Πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» με κωδικό ΟΠΣ 5032834 του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» και συγκρότηση της Επιτροπής 
Διενέργειας. 

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Προσήλιο - Συρράκο», αναδόχου Τσομπίκου Δημητρίου 
ΕΔΕ, μέχρι την 31-12-2021. 

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού συνοικισμού Κορνόραχης Τ.Κ. 
Φωτεινού Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Δημητρίου Τσομπίκου ΕΔΕ, μέχρι την 30-11-2021. 

12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μετσόβου-Ανθοχωρίου», αναδόχου 
Σταύρου Ιωάννη του Κων/νου, Εμπειροτέχνη, μέχρι την 31-12-2021. 

13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κοκκινόχωμα-Δελβινακόπουλο-
Σπήλαιο», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΗ ΙΚΕ», μέχρι την 30-
12-2021. 

14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός οικισμού Γορίτσας στην περιοχή προς τον 
κάμπο Κουτσελιού», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.», μέχρι 
την 31-12-2021. 

15. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της 
Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, όπως διαμορφώθηκε μετά την 3η Τροποποίησή του. 

16. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 105769/7439/14-07-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης για την άμεση κάλυψη 
δαπάνης προμήθειας παραβόλων από την ΔΟΥ Ιωαννίνων για την απρόσκοπτη λειτουργία 
του τμήματος ΚΤΕΟ Ιωαννίνων». 

17. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή ασφαλιστικών - 
εργοδοτικών εισφορών του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας έτους 2021 στην Π.Ε. 
Ιωαννίνων.  

18. Έγκριση άσκησης Αίτησης Προσωρινού Προσδιορισμού Τιμής Μονάδος ενώπιον του 
Μονομελούς  Εφετείου Ιωαννίνων, για την απαλλοτρίωση εκτάσεων ακινήτων συνολικού 
εμβαδού 6.116,00 τ.μ. που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων του Δήμου Κόνιτσας, βάσει της αριθμ. 12/56/23-12-2015 (ΦΕΚ 2/18-1-2016 τ. 
ΑΑΠ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου. 

19. Έγκριση άσκησης Αίτησης Προσωρινού Προσδιορισμού Τιμής Μονάδος ενώπιον του 
Μονομελούς  Εφετείου Ιωαννίνων, για την απαλλοτρίωση εκτάσεων ακινήτων συνολικού 
εμβαδού 8.498,66 τ.μ. που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων του Δήμου Κόνιτσας, βάσει της αριθμ. 4/12/31-03-2014 (ΦΕΚ 146/6-5-2014 τ. 
ΑΑΠ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου. 

20. Έγκριση άσκησης Αίτησης Προσωρινού Προσδιορισμού Τιμής Μονάδος ενώπιον του 
Μονομελούς  Εφετείου Ιωαννίνων, για την απαλλοτρίωση εκτάσεων ακινήτων συνολικού 
εμβαδού 220.183,15 τ.μ. που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων του Δήμου Ζίτσας, βάσει της αριθμ. 7/23/15-05-2020 (ΦΕΚ Δ’ 294/4-6-2020) 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου. 

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία δημοσιογράφων. 
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22. Έγκριση δαπάνης για την παράθεση δείπνου στο πλαίσιο φιλικού αγώνα ποδοσφαίρου με 
την επίλεκτη ομάδα του EURO 2004. 

23. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 03-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός ρίθρων 
επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ. 

24. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός συντήρηση 
τάφρων πεδιάδας Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ και 
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας 
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την κοπή ανεπιθύμητης βλάστησης και κλάδων 
δέντρων επί του επαρχιακού δικτύου ΠΕ Άρτας έτους 2021». 

26. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή  τέκνων 
υπαλλήλων Π.Ε. Άρτας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2021. 

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

28. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/06-07-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού 
Διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “CLLD-CulTour - Community-led 
Local Development of Cultural Tourism in Greece and Albania”», προϋπολογισμού € 
133.000,00 με Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC Greece-Albania 
2014-2020. 

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή εισφορών του προγράμματος 
Κοινωφελούς Εργασίας έτους 2021 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

30. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021. 

31. Απόφαση για την μή άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 225/2020 απόφασης του 
Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων. 

32. Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για βεβαίωση (ταχογράφου) υπηρεσιακού 
οχήματος της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

33. Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη 
διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Μουσικοθεατρική παράσταση: Μια χώρα δυο 
αιώνες μετά». 

34. Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη 
διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Μετακινούμενη Κτηνοτροφία: Από τα χειμαδιά 
στα βουνά». 

35. Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη 
διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Μια νυκτωδία στον Αχέροντα». 

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους. 

37. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας, σε 
εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 104/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων. 

 

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. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το Β’ τρίμηνο έτους 2021 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 
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2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 21-05-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ. 

3. Έγκριση του από 09-07-2021 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 «Άμεση αποκατάσταση και διευθέτηση όμβριων επαρχιακής οδού 
Περίβλεπτου – Δίκορφου», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

4. Έγκριση τροποποίησης της από 20-07-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για την εκτέλεση του 
ερευνητικού προγράμματος «Προκαταρκτική διερεύνηση και σχεδιασμός από το Μετσόβιο 
Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας οδικής σήραγγας οικισμών Θεοδωριάνων - 
Μελισσουργών». 

5. Έγκριση του από 15-07-2021 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 «Επισκευή Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Καλεντζίου», προϋπολογισμού € 
10.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης προστασίας με την κοπή δέντρων από την είσοδο 
του οίκου ευγηρίας «Ζωγράφειος» που είναι επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας και έναντι του 
Γιαννιώτικου Σαλονιού (παροχή υπηρεσιών)». 

7. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (μειωτικός) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης - σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου Άρτας», 
αναδόχου «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.». 

8. Έγκριση τροποποίησης της από 25-07-2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 
Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Σχολές Μιχαήλ Αναγνωστόπουλου» και της 
Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες επισκευής και ανακαίνισης 
της Αναγνωστοπουλείου Γεωργικής Σχολής Κόνιτσας». 

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου και κατασκευή προστατευτικού τοιχίου στην 
Τ.Κ. Χουλιαράδων λόγω επικινδυνότητας», αναδόχου ΣΕΒΑΣΤΗΣ Δ. ΡΑΠΤΗ, μέχρι την 30-
09-2021. 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Καθαρισμός και προστασία ιδιοκτησιών στο Δ.Δ. Κερασώνα (παροχή 
υπηρεσιών)». 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Εργασίες καθαρισμού διαπλάτυνσης κοίτης ποταμού Αώου στις θέσεις 
“Κρανιά” και “Μύλος Βακούφικο” περιοχής Βοβούσας (παροχή υπηρεσιών)». 

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση τοιχίων κατά μήκος του επαρχιακού 
δικτύου στα όρια του πρώην Δήμου Παμβώτιδας προς Κατσανοχώρια». 

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση και καθαρισμός ρεμάτων και τάφρων για την προστασία 
ιδιοκτησιών και παραγωγικών μονάδων στα όρια του Δ.Δ. Ηλιόκαλης (παροχή 
υπηρεσιών)». 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης κτηνοτροφικών υποδομών στα 
ορεινά του Ξηροβουνίου (παροχή υπηρεσιών)». 
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15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση όψεων εσωτερικών χώρων και συντήρηση δωμάτων και 
στεγών σε κτίρια αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)». 

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 
εκπομπή της ΕΤ3 «ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ». 

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναπαραγωγή φυλλαδίων και χαρτών 
έτους 2021. 

18. Συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με την αριθμ. Ε5/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών, με την οποία ακυρώθηκε η αριθμ. πρωτ. 185933/17531/28-
12-2020 Διακήρυξη της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με 
αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του 
συστήματος των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Πρέβεζας» και 
επαναδημοπράτηση με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. 

19. Συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με τις αριθμ. Ε4/2021 και Ε6/2021 αποφάσεις της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με τις οποίες ακυρώθηκε η αριθμ. πρωτ. 
186262/17553/28-12-2020 Διακήρυξη της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάθεση της 
δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής 
απόδοσης του συστήματος των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου 
Ιωαννιτών» και επαναδημοπράτηση με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. 

20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την υλοποίηση του υποέργου 
της Π.Ε. Άρτας «Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων για την βελτίωση των υποδομών 
στις λιμνοθάλασσες της ΠΕ Άρτας», αναδόχου Γούναρη Νικολάου. 

21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο 
Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς», 
αναδόχου «EVEN Ι.Κ.Ε», μέχρι την 31-10-2021. 

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας – ΔΕΗ – για τη λειτουργία του αντλιοστασίου στράγγισης D1 και του 
αντλιοστασίου άρδευσης Α1 στο Βαθύπεδο Αμμουδιάς Ν. Πρέβεζας. 

23. 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. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση 
και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από 07-07-2021 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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1119/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 της έκθεσης απολογισμού οικονομικού έτους 2020, της Περιφέρειας Ηπείρου και 
υποβολή της 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

http://www.php.gov.gr/
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οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
(ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/04-
03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020, 11/48/27-07-2020, 13/61/22-10-2020, 15/67/07-12-
2020 και 18/73/28-12-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης 5ης 6ης και 7ης τροποποίησής 
του. 

6. Την εισηγητική έκθεση επί του απολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου που 
συντάχθηκε από τη Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
7240/08-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1568/08-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 
2021 Ο.Ε.), με συνημμένες τις εισηγητικές εκθέσεις απολογισμού οικονομικού έτους 2020 των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, όπως συντάχθηκαν από τα 
αρμόδια Τμήματα των Δ/νσεων Διοικητικού - Οικονομικού των Π.Ε. Η υπηρεσία εισηγείται τη σύνταξη 
της έκθεσης επί του Απολογισμού και την υποβολή της για έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο 
Ηπείρου.  

Το κείμενο της ως άνω εισηγητικής έκθεσης, έχει ως εξής: 

«….ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  

Ο Προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων της Περ. Ηπείρου οικ. έτους 2020 ψηφίστηκε με την αριθ.: 16/63/15-11-2019 

απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου(ΑΔΑ:ΨΣ3Φ7Λ9-1Α3) και την αριθ.: 185646/6-12-2019 

(ΑΔΑ:6Β4ΔΟΡ1Γ-ΔΣΙ ) απόφαση νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας ως 

εξής: 

ΕΣΟΔΑ: 115.534.487,95 

ΕΞΟΔΑ:        145.121.987,91 

Έλλειμμα καλυπτόμενο από πιθανό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2019:          29.587.499,96 

Η τελική διαμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, .έπειτα από επτά (7) τροποποιήσεις έχει ως 

ακολούθως: 

ΕΣΟΔΑ:                      157.308.526,52 

ΕΞΟΔΑ:                      199.193.819,48  

ΈΛΛΕΙΜΜΑ:                        41.885.292,96 

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο 2019. 

Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού έγινε κανονικά και χωρίς υπερβάσεις των εγκεκριμένων πιστώσεων στο σκέλος 

των εξόδων και στα  πλαίσια των σχετικών  δημοσιονομικών διατάξεων. Σε εφαρμογή της αριθ.: 55907/2019 (ΦΕΚ: 

3055Β΄) ΚΥΑ κατάρτισης του προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2020 και του αριθ.: 30284/26-11-2015 

εγγράφου του ΥΠΕΣΔΑ περί «Λογιστικής Αποτύπωσης πληρωμών έργων εκτελούμενων μέσω ΠΔΕ με υπόλογους 

διαχειριστές τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης» ολοκληρώθηκαν στο Λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας 

Ηπείρου οι ισόποσες συμψηφιστικές εγγραφές για τις επιχορηγήσεις και  τις πληρωμές που διενεργήθηκαν το οικον. 

έτος 2020 για λογαριασμό της Περιφέρειας Ηπείρου από το ΠΤΑ Ηπείρου. Τα οριστικά στοιχεία των εσόδων και  

εξόδων  της Περιφέρειας Ηπείρου με υπόλογο το ΠΤΑΗ απεστάλησαν και βεβαιώθηκαν από την Δ/ντρια του με 

το αριθ.:1829/5-7-2021 έγγραφό της, έπειτα από την ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονομικών του στοιχείων 

έτους 2020 από Ορκωτό Λογιστή. 

Αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα της Περ. Ηπείρου οικ. έτους 2020 (συμπεριλαμβανομένων και των 

συμψηφιστικών εγγραφών του ΠΤΑΗ) έχουν ως εξής: 

ΕΣΟΔΑ 

Τα έσοδα χρήσης 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου ανέρχονται στο ποσό των:109.171.672,34€ (ποσό 55.789.175,31€ 

για το σύνολο των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων και  ποσό: 53.382.497,03€ για το ΠΤΑ Ηπείρου) και 

προέρχονται ανά Κ.Α.Ε. από τις ακόλουθες πηγές χρηματοδότησης: 

KAE ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ, Ν.Π.Δ.Δ. Κ.ΛΠ. 

980.427,55 

0158 Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των 

πάσης φύσεως Προνοιακών ιδρυμάτων 

150.000,00 

0159 Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες 617.267,01 

0199 Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς 24.280,98 

0313 Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση 188.879,56 
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1000 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ 

Ν.Π.Δ.Δ. 

39.040.782,04 

1215 Τέλη χορήγ. διπλωμάτων,  πτυχ., αδειών 

κλπ. 

28.282,74 

1226 Έσοδα τελών αδείας μεταβίβασης 

αυτοκινήτων 

1.665.895,76 

1251 Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις 

χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από 

εθνικούς πόρους 

5.312.020,00 

1252.01 Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές  & 

λοιπές δαπάνες  

5.706.979,91 

1252.02 Έσοδα από ΚΑΠ για μισθοδοσία τακτικού 

προσωπικού 

19.460.519,73 

 

1252.03 Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς 

μαθητών  

6.690.349,40 

1252.05 Έσοδα από ΚΑΠ για  δαπάνες ΟΣΔΕ 0,00 

1252.06 Έσοδα από ΚΑΠ για  δαπάνες 

Δακοκτονίας 

176.734,50 

3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

301.098,25 

3243 Έσοδα από την περικοπή αποδοχών 

υπαλλήλων λόγω απεργίας 

586,30 

3339 Έσοδα από πώληση εντύπων 603,00 

3393 Έσοδα από τίμημα λόγω παραχώρησης 

ακινήτων 

3.911,78 

3418 Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής 

δημοσίων βοσκήσιμων γαιών 

22,00 

3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 295.975,17 

4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-

ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ 

142.966,12 

4219 Πρόστιμα 134.656,12 

4222 Παράβολα εξέτασης από επιτροπές 3.560,00 

4229 Λοιπά παράβολα 4.750,00 

5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 4.946.045,04 

5291 Έσοδα υπέρ του δημοσίου 8.262,75 

5295 Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ.(Οργανισμών, 

Συνεταιρισμών, Συλλόγων, σωματείων 

κ.λπ.) 

4.895.225,81 

5511 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση 

Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής 

5.819,45 

5599 Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων 6.000,89 

5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται 

ειδικά  

30.736,14 

6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 105.117,40 

6611 Επιστροφές Χρημάτων 17.885,58 

6651 Επιστροφή χρημάτων από ΧΕΠ  Δ.Ε. 10.710,96 

6659 Λοιπές επιστροφές εσόδων 5.057,85 

6669 Διάφορα έσοδα 71.463,01 

9000 ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10.272.738,91 

9459 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 10.271.919,60 

9471 Επιχορηγήσεις Υπουργείου Εσωτερικών 

για την εκτέλεση έργων 

0,00 

9479 Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για 

ειδικά έργα. 

204,00 

9699 Λοιπά έσοδα  615,31 

9459 ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΤΑ 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

53.382.497,03 

9459 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα ΠΤΑΗ 53.382.497,03 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 109.171.672,34 

 

Ανά Περιφερειακή Ενότητα τα έσοδα απεικονίζονται ως ακολούθως: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ                               ΠΟΣΟ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 34.431.892,66 

Π.Ε. ΑΡΤΑΣ 8.525.674,12 

Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 6.220.133,92 

Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 6.611.474.61 
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ΣΥΝΟΛΟ 55.789.175,31 

ΠΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 53.382.497,03 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ 109.171.672,34 

 

ΕΞΟΔΑ 

Τα έξοδα οικ. έτους 2020 Της Περιφέρειας Ηπείρου ανέρχονται συνολικά σε: 98.401.799,75€ (ποσό 45.019.302,72€ 

για το σύνολο των τεσσάρων Περ. Ενοτήτων και ποσό 53.382.497,03€ για το ΠΤΑ Ηπείρου). Για τα έξοδα αυτά 

εκδόθηκαν από τα τμήματα Οικονομικής Διαχείρισης των ΠΕ Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας 5.292 

εντάλματα ( 4.983 τακτικά, 262 ΠΔΕ, 39 προπληρωμής  και  8 ακυρωτικά). Η εξόφλησή τους έγινε με επιταγές, 

εντολές μεταφοράς, ηλεκτρονικές εντολές πληρωμής μέσω του Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. και ηλεκτρονική τραπεζική (e-

banking). Τα έξοδα χρήσης 2020 για την Περιφέρεια Ηπείρου με υπόλογο το ΠΤΑ Ηπείρου απεικονίστηκαν με 12 

μηνιαία συμψηφιστικά Εντάλματα στο λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Αναλυτικά ανά ΚΑΕ τα έξοδα της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2020 έχουν ως εξής:  

0000 Πληρωμές για υπηρεσίες 27.443.733,05 

0200 Αμοιβές Τακτικών Υπαλλήλων 18.891.638,54 

0211 Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων 13.532.955,10 

0213 Οικογενειακή παροχή 348.906,00 

0215 Επίδομα θέσης ευθύνης 773.053,35 

0216 Προσωπική διαφορά (άρθρο 24 Ν 3205/2003) 34.783,21 

0221 Υπερβάλλουσα διαφορά  139.380,01 

0224 Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας 18.450,00 

0225 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής  εργασίας 95.250,00 

0228 Επίδομα προβληματικών περιοχών 128.472,47 

0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα. 490.950,00 

0271 Βασικός μισθός(Ιατρών) 30.096,00 

0274 Οικογενειακή παροχή 600,00 

0275 Επίδομα θέσης ευθύνης 1.440,00 

0276 Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών 

συνθηκών άσκησης ειδικού έργου 

3.000,00 

0279 Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (Επίδομα επιφυλακής) 9.326,88 

0291 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ. 402.082,40 

0292 Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. 1.040.433,34 

0293 Υγειονομική Περίθαλψη 462.976,94 

0294 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ 1.379.482,84 

0300 Αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών 111.320,16 

0342 Αμοιβές εποχιακού προσωπικού 47.640,54 

0345 Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες 

άσκηση στο επάγγελμα 

11.620,00 

0351 Εισφορές στο ΙΚΑ 5.723,97 

0352 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 5.979,65 

0385 Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις 

δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα 

40.356,00 

0500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων 268.621,52 

0511 Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία. 95.796,13 

0512 Αποζημίωση εξαιρέσιμων & νυχτερινών 28.239,28 

0515 Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων. 103.543,86 

0519 Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις. 14.014,20 

0559 Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων 2.000,00 

0567 Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν 

φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - 

καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006) 

22.428,05 

0569 Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις 2.600,00 

0700 Μετακινήσεις Δημοσίων ή μη λειτουργών 608.992,35 

0716 Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό  1.510,00 

0717 Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο 

εξωτερικό και αντίστροφα . 

9.527,00 

0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης πολ. υπαλλήλων στο εσωτερικό ή στο 

εξωτερικό 

392.724,90 

0721 Ημερήσια αποζημίωση πολ. υπαλλήλων για μετακίνηση στο εσωτερικό 

ή το εξωτερικό 

195.743,95 

0722 Έξοδα διανυκτέρευσης  πολ. υπαλλήλων για μετακίνηση στο 

εσωτερικό ή το εξωτερικό  

9.486,50 
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0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 7.558.441,08 

0813 Μισθώματα κτιρίων. 522.456,40 

0814 Μισθώματα μεταφορικών μέσων. 86.051,97 

0819 Λοιπές μισθώσεις 630,41 

0821 Μεταφορές μαθητών 5.038.156,84 

0823 Ταχυδρομικά. 23.553,99 

0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 178.559,03 

0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας  14.594,74 

0829 Λοιπές μεταφορές. 34.014,28 

0831 Ύδρευση και άρδευση. 23.781,40 

0832 Φωτισμός και κίνηση 255.006,75 

0839 Λοιπές δαπάνες καθαριότητας 13.360,08 

0841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά. 19.599,97 

0843 Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία κ.λ.π 57.665,42 

0844 Οργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων & πολιτιστ. εκδηλώσεων 45.868,23 

0845 Κάθε είδους δαπάνη δημοσίων σχέσεων 50.948,95 

0851 Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων 9.074,48 

0861 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 14.021,63 

0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                   33.010,87 

0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων. 86.378,07 

0873 Αμοιβές Ν.Π.Ι.Δ. 222.664,47 

0879 Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 255.886,35 

0881 Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση 2.620,00 

0892 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή 

συμβιβαστικών πράξεων 

303.821,80 

0894 Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 20.553,00 

0899 Λοιπές ειδικές αμοιβές  246.161,95 

0900 Φόροι-Τέλη- έξοδα Βεβαίωσης και Είσπραξης 4.719,40 

0912 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 4.719,40 

1000 Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού 873.014,50 

1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. 114.109,23 

1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών & λοιπών συναφών υλικών 113.777,52 

1121 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και 

λοιπών συναφών εκδόσεων 

331,71 

1200 Προμήθεια υγειον., φαρμακ. υλικού και ειδών καθαριότητας 66.602,10 

1211 Προμήθεια υγειονομικού-φαρμακευτικού υλικού 23.447,66 

1214 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού. 11.032,60 

1219 Προμήθεια υγειονομικού υλικού 7.446,16 

1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας. 24.675,68 

1232 Κατ΄ αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα  

1300 Προμήθεια ειδ. συντήρ. και επισκ. εγκαταστ.& εξοπλισμού 82.105,03 

1311 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 167,13 

1321 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων 

ξηράς γενικά  

16.708,24 

1329 Προμήθεια ειδών συντήρησης- επισκευής κάθε είδους  λοιπού 

εξοπλισμού. 

65.229,66 

1400 Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ. 2.875,56 

1421 Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής 1.430,96 

1423 Προμήθεια υποδημάτων 1.444,60 

1500 Καύσιμα-Λιπαντικά 344.889,82 

1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών. 200.079,38 

1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης & δαπάνες κοινοχρήστων. 144.810,44 

1600 Διάφορες Προμήθειες 53.546,75 

1699 Λοιπές προμήθειες υλικών  53.546,75 

1700 Προμήθεια Κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 208.886,01 

1711 Προμήθεια επίπλων. 24.594,74 

1712 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού. 3.699,97 

1713 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 28.454,68 

1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών 

υλικών 

124.376,51 

1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και 

λοιπούς συναφούς υλικού 

15.668,02 

1729 Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού 12.092,09 

2000 Πληρωμές Μεταβιβαστικές 142.000,00 

2500 Επιχορηγήσεις σε Φυσικά πρόσωπα και Ν.Π.Ι.Δ. 142.000,00 

2548 Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ 12.000,00 

2551 Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων 130.000,00 
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3000 Πληρωμές από πραγματοποιούμενα Έσοδα 4.977.723,28 

3100 Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται 11.951,00 

3199 Λοιπές επιστροφές εσόδων  11.951,00 

3200 Λοιπές Αποδόσεις 4.965.772,28 

3299 Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα 4.965.772,28 

5000 Διάφορες Κοινές ή Σύνθετες Δαπάνες 806.883,25 

5100 Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες 491.544,09 

5152 Δαπάνες πολιτικού σχεδιασμού εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) 480.184,73 

5161 Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα. 11.359,36 

5200 Διάφορες Σύνθετες Δαπάνες 50.186,86 

5243 Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ 7.216,91 

5244 Δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης του ζωικού 

κεφαλαίου 

37.171,95 

5297 Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας 5.798,00 

5300 Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. 265.152,30 

5322 Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-διαρθρωτικές πολιτικές (RICA) 2.035,92 

5399 Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων  263.116,38 

6000 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της Δημόσιας Πίστης 174.465,48 

6100 Τόκοι-χρεολύσια δανείων Εσωτερικού 174.465,48 

6111 Τόκοι δανείων εσωτερικού 4.339,35 

6121 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 170.126,13 

9000 Πληρωμές για Επενδύσεις 63.983.980,19 

9400 Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις μέσω ΠΔΕ 7.787.262,83 

9417 Οδοιπορικά ΣΑΕΠ 018/2 56.649,94 

9418 Ημερήσια Αποζημίωση ΣΑΕΠ 018/2 17.560,00 

9459 Επενδύσεις για Διάφορα 7.713.052,89 

9500 Επισκευή και συντήρηση Συγκ/κων έργων 52.169,28 

9571 Επισκευή και συντήρηση Συγκ/κων έργων 52.169,28 

9700 Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. 2.762.051,05 

9762 Μελέτες και Έρευνες για εκτέλεση Έργων 403.228,54 

9764 Γεωργία-Δάση-Αλιεία  16.671,46 

9771 Συγκοινωνιακά - Πρόγραμμα ΚΑΠ 1.455.786,58 

9779 Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται 

ειδικά. 

620.939,26 

9781 Συντήρηση - Βελτίωση συγκοινωνιακών έργων  265.425,21 

9400 Πληρωμές για Επενδύσεις ΠΤΑΗ 53.382.497,03 

9459 Επενδύσεις για Διάφορα ΠΤΑΗ 53.382.497,03 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 98.401.799,75 

 

Ανά Περιφερειακή Ενότητα τα έξοδα απεικονίζονται ως ακολούθως: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ                                ΠΟΣΟ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 27.478.323,07 

Π.Ε. ΑΡΤΑΣ 6.274.082,89 

Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 5.366.489,94 

Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 5.900.406,82 

ΣΥΝΟΛΟ 45.019.302,72 

ΠΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 53.382.497,03 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ 98.401.799,75 

Για όλα τα έσοδα, τα έξοδα, την απόδοση των νόμιμων κρατήσεων και τα ταμειακά διαθέσιμα των τραπεζών 

τηρούνται τα απαραίτητα παραστατικά στις αρμόδιες Δ/νσεις. 

      Η χρηματοοικονομική κίνηση οικ. έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και των πληρωμών που διενέργησε το 

ΠΤΑΗ για λογαριασμό της Περιφέρειας Ηπείρου, απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα των ταμειακών υπολοίπων. 

ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2019 

ΕΣΟΔΑ 2020 ΕΞΟΔΑ 2020 ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚ. 
ΤΑΚΤΟΠΟΙ-

ΗΣΕΙΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

2020 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 23.328.879,55 34.431.892,66 27.478.323,07 374.719,20  29.907.729,94 

Π.Ε.ΑΡΤΑΣ 6.027.432,62 8.525.674,12 6.274.082,89 74.427,71 -11,81 8.204.584,33 

Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 4.900.116,33 6.220.133,92 5.366.489,94   5.753.760,31 

Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 7.628.864,46 6.611.474,61 5.900.406,82   8.339.932,25 

ΠΤΑΗ  53.382.497,03 53.382.497,03    

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦ. 
ΗΠΕΙΡΟΥ 41.885.292,96 109.171.672,34 98.401.799,75 449.146,91 -11,81 52.206.006,83 
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Τα ταμειακά υπόλοιπα ανά τραπεζικό λογαριασμό απεικονίζονται αναλυτικά στις επί μέρους εισηγήσεις των Περ. 

Ενοτήτων. Το κλείσιμο των Οικονομικών καταστάσεων της Περ. Ηπείρου οικ. έτους 2020 θα ολοκληρωθεί με τον 

έλεγχο των οικονομικών της στοιχείων από Ορκωτό Λογιστή και την έγκριση του Ισολογισμού οικ. έτους 2020. 

………………………………………………………………..……………………………………………… …..». 

7. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την κατάρτιση της ανωτέρω 
έκθεσης επί του Απολογισμού οικονομικού έτους 2020, όπως συντάχθηκε από τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής Παππάς Δημήτριος (Τάκης), 
δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, επισημαίνοντας ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά, στη συζήτηση του 
θέματος στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Καταρτίζει την έκθεση απολογισμού οικονομικού έτους 2020, της Περιφέρειας Ηπείρου όπως 
συντάχθηκε από τη Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία συνοδεύεται από τις επί μέρους 
εκθέσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, όπως 
συντάχθηκαν από τα αρμόδια Τμήματα των Δ/νσεων Διοικητικού - Οικονομικού των Περιφερειακών 
Ενοτήτων και επισυνάπτονται στο αριθμ. πρωτ. 7240/08-07-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

Β. Την ανωτέρω έκθεση, υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, σύμφωνα με το άρθρ. 176 
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 και εισηγείται 
την ψήφισή της.  

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής: 

κ. Ζάψας Γεώργιος, στη βάση της διαφωνίας της παράταξης με τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας, 
όπως έχει εκφρασθεί και στην κατάρτισή του στη σχετική αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά, στη συζήτηση του θέματος 
στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

κ. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), στη βάση της διαφωνίας της παράταξης με τον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας, όπως έχει εκφρασθεί και στην κατάρτισή του στη σχετική αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά, στη συζήτηση του θέματος 
στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1120/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση του 1ου/06-07-2021 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση 
τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2021  ανοιχτής διαδικασίας 
για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για 
την εκπόνηση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αποκατάστασης του βυζαντινού 
μνημείου Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας», προεκτιμώμενης αμοιβής € 299.911,46 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0



-15- 

 

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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 57574/2511/21-06-2017 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. 2017ΕΠ53000000 «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017 - 2019» για το υποέργο «Μελέτη αποκατάστασης του βυζαντινού μνημείου 
Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας». 

6. Την αριθμ. 5/284/18-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

7. Την αριθμ. 13/662/27-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:  

Α) ακυρώθηκε η σχετική, αριθμ. 5/284/18-02-2021 απόφασή της και  

Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικής 
δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την 
επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Μελέτη 
αποκατάστασης του βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας», προϋπολογισμού € 
299.911,46 με ΦΠΑ, βάσει και της από 08-11-2019 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε 
με την αριθμ. 5/92/31-08-2018 Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, με όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 6257/22-04-2021 εισήγηση 
της Υπηρεσίας, και εγκρίθηκαν τα λοιπά συμβατικά τεύχη (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, Τεύχος 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών, Οικονομική Προσφορά και Συγγραφή Υποχρεώσεων, ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα της εκπόνησης της μελέτης), τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν θεωρήθηκαν και 
εγκρίθηκαν με την αριθμ. 49241/5599/13-04-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και της αναπροσαρμογής του συντελεστή (τκ) 
του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών και Υπηρεσιών για το έτος 2021.  

Επιπλέον εγκρίθηκε η δημοπράτηση της μελέτης, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών  Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη και η 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. 

8. Την αριθμ. 18/96125-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε και 
ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
εκπόνησης της μελέτης του θέματος, αποτελούμενη από: Α) υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, και Β) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τμήμα Ηπείρου), 
όπως ορίσθηκε με τον αναπληρωτή του, με το αριθμ. πρωτ. 511/09-06-2021 έγγραφό του, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36) δεδομένου ότι η προς ανάθεση σύμβαση είναι 
πολύπλοκη και απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρία. 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10174/08-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1571/08-07-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση το 1ο 
Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της 
μελέτης του θέματος. 

10. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει το 1ο/06-07-2021 Πρακτικό (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση τεχνικών 
προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2021 ανοιχτής διαδικασίας με α/α συστ. 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 181146 για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
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βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας 
Ηπείρου Μελέτη αποκατάστασης του βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας», 
προεκτιμώμενης αμοιβής € 299.911,46 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά», της μοναδικής προσφοράς που 
κατατέθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι της Ένωσης Οικονομικών Φορέων «ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – 
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΚΟΥΣΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ» και 
στη συνέχεια έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή του διαγωνιζομένου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
διακήρυξη, ως προς την πληρότητα του φακέλου των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής», το δικαίωμα 
συμμετοχής του στη διαδικασία, την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και την εγκυρότητα των 
εγγυητικών επιστολών. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη σε έλεγχο του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς, αρχικά 
ως προς την πληρότητα των περιεχομένων αυτής, και διαπίστωσε ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα 
με τα σχετικά οριζόμενα στο άρθρο 20.3 της διακήρυξης και ακολούθως η Τεχνική Προσφορά 
αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21.1 και 21.2 της διακήρυξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού, κρίνει παραδεκτή την προσφορά της ένωσης 
οικονομικών φορέων «ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – 
ΚΟΥΣΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ», επειδή, όπως προέκυψε από τον έλεγχο του 
συνόλου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, πληροί τις απαιτήσεις της διακήρυξης και μετά την 
αξιολόγηση-βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς, έλαβε τον βαθμό U ΤΠ = 96,00. 

 Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση, 1ο/06-07-2021 Πρακτικό (έλεγχος 
δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού στην 
από 02-07-2021 ανοιχτή διαδικασία, με α/α συστ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 181146 για τη σύναψη ηλεκτρονικής 
δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης 
της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου Μελέτη αποκατάστασης του βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. 
Παρηγορήτισσας Άρτας», προεκτιμώμενης αμοιβής € 299.911,46 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση 
πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», 

και στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, ήτοι της αποσφράγισης του υποφακέλου 
"Οικονομική Προσφορά", γίνεται αποδεκτή η προσφορά της Ένωσης Οικονομικών Φορέων 
«ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΚΟΥΣΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ», η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις 
έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό, καθώς και τις απαιτήσεις που θέτει η Διακήρυξη ως προς τα 
στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς, και συγκέντρωσε συνολικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς U ΤΠ = 96,00. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  
 

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: 

 

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ Ι.Ν. 
ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΣΣΑΣ ΑΡΤΑΣ»  

 

προεκτιμώμενης αμοιβής 299.911,46 € (με ΦΠΑ) 

 

Στα Ιωάννινα, στις 02-07-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

 

1. Μαρία Τσέτσου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η. Πρόεδρος 

2. Λαμπρινή Βάββα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η. τακτικό μέλος 

3. Αμαλία Δόνου, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η. τακτικό μέλος 

4. Βαρβάρα Ζιάκκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η. τακτικό μέλος 

5. Γεώργιος Σμύρης, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος ΤΕΕ/Τμ. Ηπείρου, 

τακτικό μέλος  

 

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

αριθ. 18/961/25-06-2021 (ΑΔΑ: 6Τ957Λ9-ΟΣΖ) απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου, 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 τη σχετική διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 

21PROC008665554 2021-05-26). 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν 

παρόντα και τα πέντε μέλη της επιτροπής, 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 181146. 

Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκε ηλεκτρονικά  ένας (1) φάκελος προσφοράς ως εξής: 

 

 

 

  

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: 
ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ 

ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – 

ΚΟΥΣΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

28/06/2021   09:34:02 

 

Ο κατάλογος συμμετεχόντων που παρήχθη από το σύστημα κοινοποιήθηκε στους 

προσφέροντες στις 29-06-2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της διακήρυξης.   

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του (υπο)φακέλου «Τεχνική Προσφορά».  

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών συμμετοχής. Σύμφωνα με το άρθρο 20.2 της διακήρυξης ο ηλεκτρονικός 

(υπο)φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και την εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 

15 της διακήρυξης. Ειδικά για την περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών 

φορέων προβλέπεται η υποβολή ΤΕΥΔ χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης (άρθρο 22 της 

διακήρυξης). 

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι 

υποβλήθηκαν τέσσερα Τυποποιημένα Έντυπα Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), ένα για κάθε 

μέλος της ένωσης. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι στα Τυποποιημένα Έντυπα Υπεύθυνης Δήλωσης 

(Τ.Ε.Υ.Δ.) που υποβλήθηκαν για κάθε ένα από τέσσερα μέλη της ένωσης δεν εμφανίζεται το 

πεδίο που αναφέρεται στο ερώτημα αν «ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει 

βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες 

που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν», στη σελίδα 3 του Τ.Ε.Υ.Δ. 

Το πρόβλημα έχει προκύψει με τα νέα τυποποιημένα Τ.Ε.Υ.Δ. που διατίθενται προς 

ηλεκτρονική συμπλήρωση, στα οποία, αν κάποιος οικονομικός φορέας που δεν διαθέτει 

Ενημερότητα Πτυχίου δηλώσει «ναι» στο ερώτημα αν είναι εγγεγραμμένος  σε Εθνικό Σύστημα 

(Προ)Επιλογής (θεωρώντας ότι το ερώτημα αφορά την εγγραφή στο ΜΕΕΠ κι όχι την 

Ενημερότητα Πτυχίου), δεν του δίνεται από το σύστημα η δυνατότητα συμπλήρωσης  του 

ερωτήματος αν είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και φόρων.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχοντας υπόψη το άρθρο 7 της διακήρυξης «Συμπλήρωση – 

αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών», σύμφωνα με το οποίο: «Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους οικονομικούς φορείς, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένων και της 

τεχνικής και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί 

να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 
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σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 102 και 

103 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του ν. 4782/2021 και του άρθρου 

13 της υπ’ αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.»  κάλεσε στις 02-07-2021, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», τα μέλη της διαγωνιζόμενης ένωσης οικονομικών φορέων 

να διευκρινίσουν τo σχετικό πεδίο του Τ.Ε.Υ.Δ. 

Παράλληλα, την ίδια μέρα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος των εγγυητικών επιστολών που 

υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της διακήρυξης.  Η υποβληθείσα 

προσφορά περιελάμβανε τέσσερεις εγγυητικές επιστολές ηλεκτρονικής έκδοσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Η Επιτροπή προέβη σε έλεγχό τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ταμείου, και 

διαπίστωσε την εγκυρότητά τους. 

 

Στο σημείο αυτό διακόπηκε η συνεδρίαση, σε αναμονή της προσκόμισης εκ μέρους της 

διαγωνιζόμενης ένωσης των σχετικών διευκρινήσεων που ζητήθηκαν με το υπ’ αριθμ. 

97661/10145/02-07-2021 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής.  

 

Την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00 η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε 

συνεδρίαση, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της προέδρου, προκειμένου να ολοκληρώσει το 

Πρακτικό της, η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε τις εμπροθέσμως ψηφιακά υπογεγραμμένες 

υπεύθυνες δηλώσεις που υποβλήθηκαν από κάθε ένα από τα μέλη της ένωσης.  

Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς, 

αρχικά ως προς την πληρότητα των περιεχομένων αυτής, και διαπίστωσε ότι η προσφορά 

συντάχθηκε σύμφωνα με τα σχετικά οριζόμενα στο άρθρο 20.3 της διακήρυξης.  

Στη συνέχεια η Τεχνική Προσφορά αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 21.1 και 21.2 της διακήρυξης.  

Ειδικότερα, αρχικά η Επιτροπή αξιολόγησε κάθε ένα από τα κριτήρια του άρθρου 21.1 

ως ακολούθως: 

Κριτήριο 1ο: Κ1 = 90 

Κριτήριο 2ο: Κ2 = 98 

Κριτήριο 3ο: Κ3 = 100 

και εν συνεχεία προέβη στη βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς, βάσει του τύπου 

(άρθρο 21.2 της διακήρυξης): 

U TΠ = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 + σ3*Κ3 … + σv*Kv 

U ΤΠ = 0,35*90 + 0,25*98 + 0,40*100 = 96,00 

  

Έπειτα από τα παραπάνω και όπως προκύπτει από τον έλεγχο του συνόλου των 

υποβληθέντων  δικαιολογητικών, η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει την γνώμη ότι η προσφορά της 

ένωσης οικονομικών φορέων «ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

– ΚΟΥΣΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ», πληροί τις απαιτήσεις της διακήρυξης και 

ως εκ τούτου κρίνεται παραδεκτή. Ως προς την αξιολόγηση-βαθμολόγηση της Τεχνικής 
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Προσφοράς, έλαβε τον βαθμό U ΤΠ = 96,00. Η τελική βαθμολογία της προσφοράς θα 

προκύψει μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την έγκριση του πρακτικού 
για τη συνέχιση της διαδικασίας.  

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

ως κατωτέρω.   

 

Ιωάννινα, 6 Ιουλίου 2021  
 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
 

  

Η Πρόεδρος Τα μέλη 

 

 
 

 

 

 
Λαμπρινή Βάββα 

 
 

Μαρία Τσέτσου Αμαλία Δόνου 

 
 

Βαρβάρα Ζιάκκα 

 
 

Γεώργιος Σμύρης 
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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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1121/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 
106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση του από 08-07-2021 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 «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς αρχαιολογικό χώρο Κασσιόπης και 
περιοχή Μυρσίνης», προϋπολογισμού € 74.400,00 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 11/551/09-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) 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 υλοποίηση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής 
οδού προς αρχαιολογικό χώρο Κασσιόπης και περιοχή Μυρσίνης», προϋπολογισμού 74.400,00 
€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και 
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 45157/1834/06-04-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών 
της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση – 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την 
υλοποίηση 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. 45207/5187/06-04-2021 
(ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 
221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 
Α’ 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την 
υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 10362/09-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1578/09-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 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 «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε», με προσφορά πενήντα μια 
χιλιάδες εξακόσια ευρώ 51.600,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και ποσοστό έκπτωσης 14,00 %. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως 
και στη σχετική αριθμ. 11/550/09-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τοποθετήθηκε 
ως εξής: «Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μας για την εκτέλεση έργων με 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. 
Εκτιμούμε ότι το συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να είχε προγραμματισθεί, όμως συμφωνούμε 
λόγω της σοβαρότητας και του επείγοντος της εκτέλεσής του».  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 08-07-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, 
που διενεργήθηκε στις 01-07-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 50866/5794/25-06-2021 Πρόσκλησης και λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 11/551/09-04-2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση 
επαρχιακής οδού προς αρχαιολογικό χώρο Κασσιόπης και περιοχή Μυρσίνης», προϋπολογισμού 
74.400,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 
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2018ΕΠ53000001 με 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 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) «ΕΡΓΟΔΟΜΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», β) «ΜΑΚΗΣ  Α.Τ.Ε.Ε.» και γ) «ΟΔΟΚΑΤ  Α.Ε.» 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 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 
«ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», 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 «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», με προσφορά πενήντα μια 
χιλιάδες εξακόσια ευρώ 51.600,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και ποσοστό έκπτωσης 14,00 %. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς αρχαιολογικό 
χώρο Κασσιόπης και περιοχή Μυρσίνης», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., 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», στον 
οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», με προσφορά πενήντα μια χιλιάδες εξακόσια 
ευρώ 51.600,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και ποσοστό έκπτωσης 14,00 % και 

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΔΟΜΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο 
ποσό των 51.600,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, 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». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

Η Γραμματέας 

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

 

 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

 

     Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τη διαδικασία 

του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν. 4412/2016, με αντικείμενο την ανάθεση υλοποίησης του 

υποέργου: «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς αρχαιολογικό χώρο Κασσιώπης 

και περιοχή Μυρσίνης», της ΣΑΕΠ  530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 προϋπολογισμού 

74.400,00 €  (με ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 Στα Ιωάννινα, στις  1 Ιουλίου  2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 09:30  π.μ. (μισή ώρα πριν την 

ώρα αποσφράγισης οι υπογράφοντες: 

1. Καλλιόπη Αλεξίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Η, Πρόεδρος  

2. Άννα Μπασιου,  Τοπογράφος  Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Η, , Τακτικό Μέλος  

3. Χριστόφορος Μπάγκας Πολιτικός Μηχανικός  ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Ε Ι., Τακτικό Μέλος  

 

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

αρ. 11/551/9-4-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΙΝ7Λ9-4ΣΓ) απόφαση της Ο.Ε/ Π. Ηπείρου    

έχοντας υπ’ όψη:  

α) την αριθ. 11/551/9-4-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΙΝ7Λ9-4ΣΓ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 

4412/2016, για την εκτέλεση του υποέργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π. Ηπείρου 

«Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς αρχαιολογικό χώρο Κασσιώπης και περιοχή 

Μυρσίνης», προϋπολογισμού 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.),σύμφωνα με την μελέτη του έργου που 

εγκρίθηκε  με την αρ. πρωτ. 45157/1834/6-4-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. 

Ηπείρου  και β) έγινε η συγκρότηση της Ε.Δ 

β) την με  αρ. πρωτ. 50866/5794/25-6-2021 Πρόσκληση του Περιφερειάρχη Ηπείρου σε 

διαδικασία διαπραγμάτευσης με την διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, με την οποία 

προσκλήθηκαν τρεις (3) οικονομικοί φορείς.  

    συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε στη διεξαγωγή της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

Μετά την επέλευση της ώρας 10:00, η πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της παραλαβής, όπου και δεν 

παρουσιάστηκε κανείς ενδιαφερόμενος. Ακολούθως η πρόεδρος της επιτροπής επικοινώνησε με 

την Γραμματεία της Υπηρεσίας από την οποία της παρεδόθησαν τρεις -3- φάκελοι προσφορών. 

Οι προσφορές που παραλήφθηκαν  κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας την 1-7-2021 

και πριν την 10,00 πμ ήτοι πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής και συνεπώς είναι 

εμπρόθεσμες.  
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         Ακολούθως όλοι οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή και 

καταχωρήθηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1, 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

Α/Α Αρ. πρωτοκολλου Επωνυμία προσφέροντα 

1 96510/10044/1-7-2021 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ  Α.Ε 

2 96520/10047/1-7-2021 ΜΑΚΗΣ  Α.Τ.Ε.Ε 

3 96526/10048/1-7-2021 ΟΔΟΚΑΤ  Α.Ε 

 

Σύμφωνα με την πρωτ. 50866/5794/25-6-2021 οικεία πρόσκληση κάθε φάκελος 

προσφοράς συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, φάκελο δικαιολογητικών 

και φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών και 

μονογράφηκαν τα δικαιολογητικά από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η Επιτροπή 

αποσφράγισε σε δημόσια συνεδρίαση τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και 

ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της 

αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής των ενιαίων ποσοστών έκπτωσης , συμπληρωθήκαν με 

κόκκινο μελάνι και όλες οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, 

αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2 ).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ –  

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα 
Έκπτωση 

(%) 

1 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ  Α.Ε 14% 

2 ΟΔΟΚΑΤ  Α.Ε 11% 

3 ΜΑΚΗΣ  Α.Τ.Ε.Ε 9% 

 

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη 

σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά περιγράφονται στην με αρ. 

πρωτ. 50866/5794/25-6-2021 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής  πρέπει να 

περιέχει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού τωνάρθρων73 και 74 του Ν. 4412/2016.  Από τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωσή τους. 

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε την συνέχιση της συνεδρίασης άμεσα, 

μετά την υποβολή από τον πρώτο μειοδότη, ο οποίος κλήθηκε προς τούτο με την με αρ πρωτ 

96510/10044/1-7-2021 έγγραφο της ΔΤΕ/ΠΗ, των επικαιροποιημένων και σε ισχύ 

δικαιολογητικών που απαιτούνται ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 & 77 

του Ν. 4412/2016.  

Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, οπότε και στην κατοχή της Επιτροπής 

Διαγωνισμού περιήλθαν τα επικαιροποιημένα και σε ισχύ δικαιολογητικά του πρώτου 

μειοδότη, τα οποία υποβλήθηκαν την  6-7-2021 - αριθ. πρωτ. 100096/10362/6-7-2021  αίτηση 

του-,  η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση στις 8-7-2021  ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 10:00 και αφού διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά είναι νόμιμα και εμπρόθεσμα και 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της αρ. πρωτ. 50866/5794/25-6-2021 
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οικείας Πρόσκλησης, κατέγραψε τις προσφορές των διαγωνιζομένων που κρίθηκαν παραδεκτές 

κατά σειρά μειοδοσίας στον  κατωτέρω πίνακα 3. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ 

ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 
% 

1ος ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ  Α.Ε 51.600,00 € 14,00% 

2ος ΟΔΟΚΑΤ  Α.Ε 53.400,00 € 11,00% 

3ος ΜΑΚΗΣ  Α.Τ.Ε.Ε 54.600,00 € 9,00% 

 

       Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης 

του έργου: «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς αρχαιολογικό χώρο Κασσιώπης 

και περιοχή Μυρσίνης» προϋπολογισμού 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.), στον οικονομικό φορέα 

«ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ  Α.Ε»  που προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση, με προσφορά 

πενήντα μια  χιλιάδες εξακόσια  ευρώ  51.600,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και ποσοστό έκπτωσης  14,00 

%.  

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

κατωτέρω. 

 

 

Ιωάννινα,  8 Ιουλίου 2021 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η  πρόεδρος 

 

 

Τα μέλη 

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΛΕΞΙΟΥ          ΑΝΝΑ ΜΠΑΣΙΟΥ  

 

 

  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΑΓΚΑΣ 
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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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1122/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση του από 12-07-2021 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 
«Βελτίωση οδού πρόσβασης προς τα παράλια της Ηπείρου», προϋπολογισμού 140.000,00 € 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 16/873/27-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) 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 υλοποίηση του υποέργου «Βελτίωση οδού πρόσβασης προς τα παράλια της 
Ηπείρου», προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ 73120/8058/27-05-2021 
απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση 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. 8060/27-
05-2021 εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελής 
Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν 
τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 10604/12-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1644/15-07-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 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 
«ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ», ο οποίος προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση, με ποσό προσφοράς 98.225,83 € 
χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 13,00%. 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 12-07-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 06-07-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 77638/8473/29-06-2021 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 16/873/27-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού πρόσβασης προς τα παράλια της 
Ηπείρου», προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 
λοιπού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 

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) ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ, β) ΜΠΕΛΛΟΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του 
ΖΑΧΑΡΙΑ και γ) «ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ» 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 
καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και 
βελτιωμένης προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.  

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα 
«ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ», 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 
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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 «ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ», ο οποίος προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση, με 
ποσό προσφοράς 98.225,83 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 13,00%. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού πρόσβασης προς τα παράλια της Ηπείρου», προϋπολογισμού 
140.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ», ο οποίος προσέφερε την μεγαλύτερη 
έκπτωση, με ποσό προσφοράς 98.225,83 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 13,00% και 

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ» και την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 98.225,83 € χωρίς 
Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, 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». 

 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. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 16/873/27-05-2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τονίζοντας ότι συμφωνεί με την σκοπιμότητα και αναγκαιότητα 
υλοποίησης του υποέργου, εκφράζει όμως τη διαφωνία του για την επιλογή της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του και όχι κανονικού 
διαγωνισμού. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

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 
 
 

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

Διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, του Ν. 4412/2016, για 
την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση υλοποίησης του υποέργου «Βελτίωση οδού 
πρόσβασης προς τα παράλια της Ηπείρου », προϋπολογισμού 140.000 € με Φ.Π.Α.. 
  
 
Στα Ιωάννινα, την 06-07-2021 ημέρα Τρίτη και  ώρα 09:30 π.μ. (μισή ώρα πριν την ώρα 
αποσφράγισης) οι υπογράφοντες: 

1. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος 
2. Καραγιώτη Αικατερίνη , Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος  
3. Κιτσαράς Λάμπρος , Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Ι., ως μέλος 
 
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και 
σύμφωνα με: 

- Την υπ. αριθμ. 73082/4096/27-05-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί εγκρίσεως 
διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001. 

- Την υπ. αριθμ. 16/873/27-05-2021 (ΑΔΑ : ΩΥ9Υ7Λ9-Υ2Ξ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου, έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση 
υλοποίησης του υποέργου  « Βελτίωση οδού πρόσβασης προς τα παράλια της Ηπείρου  
»,  

- Την υπ. αριθμ. 77638/8473/29-06-2021 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα 
με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 με την οποία προσκλήθηκαν τρείς (3) οικονομικοί 
φορείς . 

- Το υπ. Αριθμ. πρωτ. 96082/10007/30-06-2021 έγγραφο Συγκρότησης Επιτροπής 
Διαγωνισμού για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών.   

Συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 346 της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να διενεργήσουμε 
τον διαγωνισμό αυτό. 

Μετά το πέρας που τάχθηκε από την πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης ως χρόνος 
λήξεως επίδοσης προσφορών χωρίς να εμφανισθεί ενδιαφερόμενος, και αφού διαπιστώθηκε ότι 
είχαν κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας τρείς (3) προσφορές, η Πρόεδρος κήρυξε την 
λήξη της παραλαβής προσφορών.  

Εν συνεχεία όλοι οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή και 
καταχωρήθηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Α/Α Αρ. πρωτ/ημερομηνία Επωνυμία προσφέροντα 

1 99716/10336/06-07-2021 ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ                            

2 99725/10337/06-07-2021 ΜΠΕΛΛΟΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ   

3 99728/10338/06-07-2021 ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ  

 

Σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 77638/8473/29-06-2021 πρόσκληση κάθε φάκελος προσφοράς 
(προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, φάκελο δικαιολογητικών 
και φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφηκαν 
τα δικαιολογητικά από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε σε 
δημόσια συνεδρίαση τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους 
στοιχεία τους για κάθε συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης 
αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και ο έλεγχος ομαλότητας. Ακολούθως  οι 
προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη 
οικονομική προσφορά (Πίνακας 2 ). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση % 

1ος  ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ    99.354,85 € 12,00% 

2ος 
ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του 
ΖΑΧΑΡΙΑ      

101.612,91 € 10,00% 

3ος ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ         103.870,96 € 8,00% 

 

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 δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) - 
ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους. 

Στη συνέχεια κλήθηκε ο οικονομικός φορέας ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ , ο οποίος είχε προσκομήσει 
προσφορά  με την μεγαλύτερη έκπτωση ( 12% ), και του ζητήθηκε η χορήγηση έκπτωσης επί 
της αρχικής προσφοράς του ( νέα βελτιωμένη προσφορά ). Η ανωτέρω προσφορά παρελήφθη 
από την Επιτροπή διαγωνισμού , σύμφωνα με  την αριθ. πρωτ. 99892 /10348 /06-07-2021  
έγγραφη προσφορά του.  

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον κατωτέρω 
Πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές  κατά σειρά 
μειοδοσίας.  
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση % 
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1ος ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ     98.225,83 € 13,00% 

2ος 
ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του 
ΖΑΧΑΡΙΑ      

101.612,91 € 10,00% 

3ος ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ        103.870,96 € 8,00% 

 
Η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. πρωτ. 99892 /10348 /06-07-2021  έγγραφό της, τον προσωρινό 
μειοδότη « ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ » να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παρούσας, 
σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12.α. του 
άρθρου 43 του Ν. 4605/2019, 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. 
Στις 12 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε σε συνέχιση 
της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από 
τον προσωρινό μειοδότη « ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ »  με το αριθ. πρωτ. 103046/10604/09-07-2021  
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 « Βελτίωση οδού πρόσβασης προς τα παράλια της Ηπείρου  »,   
προϋπολογισμού 140.000 € με Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα  « ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ »,ο οποίος 
προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση, με ποσό προσφοράς 98.225,83 € χωρίς Φ.Π.Α. και με 
ποσοστό έκπτωσης 13,00%.  
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού ως κατωτέρω.  

Ιωάννινα  12-07-2021 
 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

 
Η   πρόεδρος 

Τα μέλη 

 

 
  Μπλιθικιώτη  Μαρινέλα     

 
Καραγιώτη Αικατερίνη    

 
 

Κιτσαράς Λάμπρος         
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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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1123/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας (Α’ Φάση)», αναδόχου «Κ/Ξ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ - ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ», μέχρι την 30-12-2021. 

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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10444/14-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1629/14-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«…. 5. Το συμφωνητικό: υπογράφηκε την 07-08-2020 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου 

Καχριμάνη και του οικονομικού φορέα «Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ - ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ»  για 

142.704,77 € χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 176.953,91 € με Φ.Π.Α.  

 6.  Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και λήγει την 07-08-2021.  

 7.  Αντικείμενο εκτελεσμένο: Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 20% των εργασιών.   

Β. ΕΙΔΙΚΑ 

1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος στην από 07-07-2021 αίτησή του αναφέρει ότι απαιτείται 

επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών λόγω των καθυστερήσεων ένεκα της πανδημίας, των 

καιρικών συνθηκών και της αναγκαιότητας κατασκευής οχετού που προέκυψε στην πορεία του έργου και δεν 

είχε προβλεφθεί στην αρχική μελέτη. 

Για τους παραπάνω λόγους ζητά την χορήγηση παράτασης μέχρι 30-12-2021 για την ολοκλήρωση του έργου. 

Αναφορικά με την αναγκαιότητα κατασκευής του οχετού, αυτή προέκυψε κατά την εκτέλεση των εργασιών 

καθαιρέσεων και εκσκαφών, οπότε και εντοπίστηκε αγωγός αποχέτευσης (τσιμεντοσωλήνας Φ100) στο όριο 

του οικοπέδου πληρωμένος με χώμα σε όλο το ορατό του μήκος. Ο αγωγός συνδεόταν μεν με φρεάτιο, αλλά 

δεν κατέληγε κάπου ώστε να υπάρχει απορροή. Κατά συνέπεια όλα τα όμβρια του δρόμου που κατέληγαν στο 

φρεάτιο υπερχείλιζαν κατά μήκος του δρόμου και προκαλούσαν πρόβλημα στα όμορα οικόπεδα αλλά και 

στην κυκλοφορία της οδού. Η λύση που επιλέχθηκε είναι η συνέχιση του αγωγού κατά μήκος του ορίου του 

οικοπέδου και παραπλεύρως της οδού, καταλήγοντας στον πλησιέστερο οχετό, ώστε τα όμβρια που 

συλλέγονται να διοχετεύονται με ασφάλεια ανάντι του δρόμου. 

Η επιπλέον δαπάνη που προέκυψε δεν ήταν δυνατόν να καλυφθεί στο σύνολό της από τα απρόβλεπτα του 

έργου, κατά συνέπεια μέρος αυτής έπρεπε να καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου Κόνιτσας και να 

ενσωματωθεί στο έργου μέσω συμπληρωματικής σύμβασης. Η σχετική απόφαση για την κάλυψη της επιπλέον 

δαπάνης λήφθηκε στις 23-06-2021 από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κόνιτσας.  

2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται 

στην αίτησή του και εισηγείται την έγκριση παράτασης  της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-

2021. 

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, προτείνουμε την 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-12-2021 με αναθεώρηση, η οποία και 

κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας. 

….». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 
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Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας (Α’ Φάση)», αναδόχου «Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΝΤΑΦΛΗΣ - ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ», μέχρι την 30-12-2021, 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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1124/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  
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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 τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 10856/13-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1620/13-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, 
αναφέρει και εισηγείται εξής: «…Σας παρακαλούμε για την έγκριση της διαδικασίας διενέργειας 

συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού, προϋπολογισμού 74.400,00 €, με Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του 

υποέργου: «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου της 

Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.) του έργου της ΣΑΕΠ 

530 με Κ.Α. 2018ΕΠ 83000001 «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 

Περιφέρειας Ηπείρου». Για το παραπάνω υποέργο έχει εγκριθεί η διάθεση πίστωσης και ο ορισμός των 

αποφαινόμενων οργάνων, με την με αριθμ. πρωτ. 104436/8419/13-07-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη 

Ηπείρου. Επιπλέον, σας αποστέλλουμε, συνημμένη, τη μελέτη (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της 

παραπάνω υπηρεσίας, όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων και σας παρακαλούμε για την έγκρισή 

της.…». Στην εισήγηση επισυνάπτεται και το σχέδιο διακήρυξης του διαγωνισμού.  

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10844/13-07-2021 έγγραφο συνημμένο στο 
ανωτέρω αρ. πρωτ. εισ. 1620/13-07-2021 έγγραφο, στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), 
με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται τη συγκρότηση της προβλεπόμενης, από το άρθρο 221 
του Ν. 4412/2016, επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού του θέματος, από τους αναφερόμενους υπαλλήλους της υπηρεσίας. 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
συνοπτικού διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, για την εκτέλεση 
του υποέργου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή υπηρεσιών)», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση Εθνικού, Επαρχιακού και 
λοιπού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική 
περιγραφή, προϋπολογισμός κλπ) που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, 

και καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με τους όρους 
και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Η. και επισυνάπτεται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 1620/13-07-2021 εισήγηση της 
Υπηρεσίας. 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 74.400,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της αντίστοιχης 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
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2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση Εθνικού, Επαρχιακού και λοιπού 
Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για την εκτέλεση του ανωτέρω υποέργου. 

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, τριμελή Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του ανωτέρω 
συνοπτικού διαγωνισμού, και ορίζει τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους 
της Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής: 

Τακτικά μέλη 

1. Παπαδημητρίου Βασιλική, Γεωπόνος ΤΕ, στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε., Πρόεδρος 

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

3. Ζάννης Κωνσταντίνος, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

Αναπληρωματικά μέλη 

1. Κολιός Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., Αναπληρωτής  Προέδρου 

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

3. Μπάσιου Άννα, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./Π.Η.   

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1125/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και του Δήμου 
Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης παλαιού δημοτικού 
σχολείου Άνω Κλειδωνιάς», προϋπολογισμού 115.000,00 € με ΦΠΑ, ορισμός 
εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 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 
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Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 10590/09-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1575/09-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…  Την με αριθ. πρωτ. 96176/7436/01-07-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με τη οποία εγκρίθηκε 

πίστωση 115.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2020ΕΠ53000002 

«Συντήρηση- αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022. (Υποέργο: «Εργασίες 

αποκατάστασης παλαιού δημοτικού σχολείου Άνω Κλειδωνιάς») 

Ο σκοπός της συνταχθείσας Π.Σ είναι η υλοποίηση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης παλαιού δημοτικού 

σχολείου Άνω Κλειδωνιάς». 

Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την αριθμ. 218398/18-05-2021 απόφαση της Υπηρεσίας Νεωτέρων 

Μνημείων και Τεχνικών έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας. 

 

Προκειμένου να γίνει η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και με την 

παρούσα εισήγηση σας υποβάλλουμε, για έγκριση, σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, στο οποίο περιγράφεται 

το αντικείμενο της σύμβασης, η διάρκεια ισχύος της, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

και οι λοιποί όροι. 

Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για  : 

 Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού , 

Περιφέρειας Ηπείρου Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης παλαιού 

δημοτικού σχολείου Άνω Κλειδωνιάς», προϋπολογισμού 115.000,00 ευρώ  

 Την έγκριση των όρων της λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό 

επισυναπτόμενο κείμενο και   

  Τον ορισμό της κας Βαρβάρας Ζιάκκα, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρώτριά της, την κα Αμαλία Δόνου , ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 

υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου . 

 

Την έγκριση δαπάνης ποσού 115.000,00 ευρώ σε βάρος της της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2020ΕΠ53000002 

«Συντήρηση- αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022. (Υποέργο: «Εργασίες 

αποκατάστασης παλαιού δημοτικού σχολείου Άνω Κλειδωνιάς») για την υλοποίηση του εν λόγω υποέργου…». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου του 
Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση του 
έργου «Εργασίες αποκατάστασης παλαιού δημοτικού σχολείου Άνω Κλειδωνιάς», 
προϋπολογισμού 115.000,00 € με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. πρωτ. 10590/09-07-2021 εισήγηση της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο. 
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Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, 
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, την κ. Βαρβάρα Ζιάκκα, ΠΕ Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών με αναπληρώτριά της την κ. Αμαλία Δόνου, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

Β. Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 115.000,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2020ΕΠ53000002 
«Συντήρηση- αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για 
την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.  

.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1126/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου, για την υλοποίηση του έργου 
«Επιχορήγηση Δήμου Ζαγορίου για τη δράση “Συνέχιση της λειτουργίας του μουσείου 
«Αγάπιος Τόλης» στους Κήπους”», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός 
εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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).    

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10787/13-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1604/13-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…  Την με αριθ. πρωτ. 14908/469/31-01-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση 

πίστωσης 20.000,00 ευρώ από τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ530 Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ53000002 και 

με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου2017-2019» (Υποέργο: 

«Επιχορήγηση Δήμο Ζαγορίου για τη δράση «Συνέχιση της λειτουργίας του μουσείου  ΄Αγάπιος Τόλης΄ στους 

Κήπους». 

Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η συνέχιση της λειτουργίας του μουσείου,   το οποίο αποτελεί πόλο έλξης 

επισκεπτών και προβολής του Ζαγορίου και του πολιτισμού. Η Περιφέρεια Ηπείρου, μέχρις ότου συσταθεί 

πλήρως και ενεργοποιηθεί το Ίδρυμα που θα αναλάβει την διαχείρισή του και στην προσπάθεια της να 

συνεχισθεί η ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου, συνάπτει εκ νέου  προγραμματική σύμβαση 

με τον δήμο Ζαγορίου,  ως φορέας χρηματοδότηση. 

Προκειμένου να συνεχισθεί  η λειτουργία του Μουσείου απαιτείται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και 

με την παρούσα εισήγηση σας υποβάλλουμε, για έγκριση, σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, στο οποίο 

περιγράφεται το αντικείμενο της σύμβασης, η διάρκεια ισχύος της, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

συμβαλλομένων και οι λοιποί όροι. 

Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για  : 

 Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του  Δήμου 

Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου «Επιχορήγηση Δήμο Ζαγορίου για τη δράση «Συνέχιση της 

λειτουργίας του μουσείου  ΄Αγάπιος Τόλης΄ στους Κήπους» , προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ  

 Την έγκριση των όρων της λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό 

επισυναπτόμενο κείμενο και  ορισμό εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής τους: 

 Τον κ. Αργύριο Νάκο, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, ως τακτικό μέλος, με 

αναπληρώτριά του την κα Αγνή Κερομύτη υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου     

 Την Λαμπρινή Βάββα, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, ως τακτικό μέλος, 

με αναπληρώτρια την  Μαρία Τσέτσου, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.  

 Την έγκριση δαπάνης ποσού 20.000,00 ευρώ σε βάρος της της ΣΑΕΠ530 Ηπείρου με Κ.Α 

2017ΕΠ53000002 και με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 

Ηπείρου2017-2019. (Υποέργο: «Επιχορήγηση Δήμο Ζαγορίου για τη δράση «Συνέχιση της λειτουργίας 

του μουσείου  ΄Αγάπιος Τόλης΄ στους Κήπους») για την υλοποίηση του εν λόγω υποέργου …». 

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Γ. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 
Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου «Επιχορήγηση Δήμου Ζαγορίου για τη 
δράση “Συνέχιση της λειτουργίας του μουσείου «Αγάπιος Τόλης» στους Κήπους”», 
προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με το 
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επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. πρωτ. 10787/13-07-2021 εισήγηση της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο. 

Β.  Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, 
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, τους υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, κ. Αργύριο Νάκο, με αναπληρώτριά του την κ. Αγνή Κερομύτη, και 
την κ. Λαμπρινή Βάββα, με αναπληρώτριά της την κ. Μαρία Τσέτσου. 

Γ.    Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 20.000,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 2017ΕΠ53000002 και με τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», 
για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.  

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0
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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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1128/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Προσήλιο - Συρράκο», αναδόχου Τσομπίκου Δημητρίου ΕΔΕ, 
μέχρι την 31-12-2021. 

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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 10447/08-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1567/08-07-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…. 
5.ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 14-03-2019 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. 

Αλέξανδρου Καχριμάνη και της εργοληπτικής επιχείρησης «Τσομπίκος Δημήτριος», αναδόχου του έργου, για 

το ποσό των 62.142,31€ χωρίς το Φ.Π.Α.6.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης 

ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες με λήξη την 14-03-2020. Με την αριθμ πρωτ οικ 20692/1965/10-02-2020 

χορηγήθηκε οριακή προθεσμία στο έργο έως 14-07-2020 7. Με την αριθμ 18/1094/17-07-2020 απόφαση ΟΕΠΗ 

χορηγήθηκε παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 30-11-2020. 8. Με την αριθμ 30-

195-19-11-2020 απόφαση ΟΕΠΗ χορηγήθηκε παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 

30-07-2021 9.. Στο έργο  έχουν εκτελεστεί εργασίες σε ποσοστό 35%  10.. Επειδή οι εργασίες που υπολείπονται 

να εκτελεστούν με την παρούσα εργολαβία είναι εργασίες πού επηρεάζονται από άλλο έργο λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης στο Μαυρολάγκαδο   ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης του έργου του θέματος  μέχρι  31-12-2021  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 
«Αποκατάσταση οδού Προσήλιο - Συρράκο», αναδόχου Τσομπίκου Δημητρίου ΕΔΕ, μέχρι την 31-12-
2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Έχουμε διατυπώσει τις 
ενστάσεις μας για την επαναλαμβανόμενη και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση «έγκριση αιτημάτων χορήγησης 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών», για έργα που εκτελεί η Περιφέρειά μας. Είναι βέβαιο ότι 
γίνεται κατάχρηση του μέτρου και στις περισσότερες των περιπτώσεων, από τους ίδιους αναδόχους. Η 
θετική εισήγηση έχει καταστεί βλαπτική συνήθεια και για την Υπηρεσία που πρέπει να επανεξετάσει. Η 
ακολουθητέα πρακτική των αναδόχων, της Υπηρεσίας αλλά και της Επιτροπής οδηγεί σε ακριβότερα 
έργα που κατασκευάζονται εκτός χρονοδιαγράμματος και πάντοτε εκτός εποχής.». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0
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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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1129/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού συνοικισμού Κορνόραχης Τ.Κ. Φωτεινού 
Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Δημητρίου Τσομπίκου ΕΔΕ, μέχρι την 30-11-2021. 

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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 10448/08-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1569/08-07-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  
«….5. Η Σύμβαση του Έργου: Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 10-01-2019 μεταξύ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του κ Δημητρίου Τσομπίκου ΕΔΕ  για ποσό: 32.559,99 

€ (εργασίες: 26.258,06€ και Φ.Π.Α 6.301,93€). 6.Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών. Η συμβατική 

προθεσμία περαίωσης των    εργασιών   του έργου ορίστηκε σε πέντε (5) μήνες και λήγει την  10-06-2020. 7. 

Με την αριθμ 12/662/13-05-2020 απόφαση οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε 

παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-10-2020 8. Με την αριθμ 26/1756/16-10-2020 απόφαση 

οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 

30-07-2021.9. Δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες λόγω του ότι το φαινόμενο της κατολίσθησης είναι ακόμη σε 

εξέλιξη και είναι δύσκολο να προσδιοριστούν οι απαιτούμενες εργασίες, όπως αναφέρει και στην αίτησή του ο 

ανάδοχος. Μετά από τα παραπάνω: ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του 

έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι  30 -11  -2021....». 

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 

«Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού συνοικισμού Κορνόραχης Τ.Κ. Φωτεινού Δήμου Ζίτσας», 

αναδόχου Δημητρίου Τσομπίκου ΕΔΕ, μέχρι την 30-11-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Έχουμε διατυπώσει τις 
ενστάσεις μας για την επαναλαμβανόμενη και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση «έγκριση αιτημάτων χορήγησης 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών», για έργα που εκτελεί η Περιφέρειά μας. Είναι βέβαιο ότι 
γίνεται κατάχρηση του μέτρου και στις περισσότερες των περιπτώσεων, από τους ίδιους αναδόχους. Η 
θετική εισήγηση έχει καταστεί βλαπτική συνήθεια και για την Υπηρεσία που πρέπει να επανεξετάσει. Η 
ακολουθητέα πρακτική των αναδόχων, της Υπηρεσίας αλλά και της Επιτροπής οδηγεί σε ακριβότερα 
έργα που κατασκευάζονται εκτός χρονοδιαγράμματος και πάντοτε εκτός εποχής.». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0
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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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1130/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μετσόβου-Ανθοχωρίου», αναδόχου 
Σταύρου Ιωάννη του Κων/νου, Εμπειροτέχνη, μέχρι την 31-12-2021. 

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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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 αρ. πρωτ. 10449/08-07-2021 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1570/08-07-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «….5.Η 

Σύμβαση του Έργου: Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 11-12-2019 μεταξύ του Περιφερειάρχη 

Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του κ Ιωάννη Σταύρου του Κωνσταντίνου ΕΔΕ  για ποσό: 23.000,01 

€ (εργασίες: 18.548,40€ και Φ.Π.Α 4.451,61€). 6.Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών. Η συμβατική 

προθεσμία περαίωσης των εργασιών   του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες και λήγει την  12-04-2020. 

7.Με την αριθμ 9/498/06-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε 

παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 30-11-2020. 8. .Με την αριθμ 30/1991/19-

11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας 

περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 30-07-2021.8. Δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες λόγω του ότι το 

φαινόμενο της κατολίσθησης είναι ακόμη σε εξέλιξη και είναι δύσκολο να προσδιοριστούν οι απαιτούμενες 

εργασίες, όπως αναφέρει και στην αίτησή του ο ανάδοχος Μετά από τα παραπάνω:  ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  την 

έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι  31-12 -2021. ...». 

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 
«Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μετσόβου-Ανθοχωρίου», αναδόχου Σταύρου Ιωάννη του 
Κων/νου, Εμπειροτέχνη, μέχρι την 31-12-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Έχουμε διατυπώσει τις 
ενστάσεις μας για την επαναλαμβανόμενη και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση «έγκριση αιτημάτων χορήγησης 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών», για έργα που εκτελεί η Περιφέρειά μας. Είναι βέβαιο ότι 
γίνεται κατάχρηση του μέτρου και στις περισσότερες των περιπτώσεων, από τους ίδιους αναδόχους. Η 
θετική εισήγηση έχει καταστεί βλαπτική συνήθεια και για την Υπηρεσία που πρέπει να επανεξετάσει. Η 
ακολουθητέα πρακτική των αναδόχων, της Υπηρεσίας αλλά και της Επιτροπής οδηγεί σε ακριβότερα 
έργα που κατασκευάζονται εκτός χρονοδιαγράμματος και πάντοτε εκτός εποχής.». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0
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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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1131/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κοκκινόχωμα-
Δελβινακόπουλο-Σπήλαιο», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΗ 
ΙΚΕ», μέχρι την 30-12-2021. 

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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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 αρ. πρωτ. 8410/09-07-2021 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1579/09-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  «….5.Η Σύμβαση του Έργου: της εργολαβίας μεταξύ της Περιφερειάρχη Ηπείρου   

και της Αναδόχου Επιχείρησης  υπογράφηκε την  27-01-2021  για ποσό 38.134,23   € χωρίς το ΦΠΑ ήτοι ποσό  

47.286,45  € με το ΦΠΑ  6.Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών. Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου 

ορίστηκε στις 27.07.2021  8. Στο έργο  έχουν εκτελεστεί εργασίες 25%. Μετά από τα παραπάνω: Και επειδή: 

1.Οι συνεχείς βροχοπτώσεις των δύο πρώτων  μηνών του έτους καθυστέρησαν την εκτέλεση των  εργασιών. 

2.Η συνέχιση της πανδημίας COVID-19 που στην περιοχή επιβλήθηκε (Lockdown) έως και τα μέσα Μαρτίου 

με αποτέλεσμα σημαντική καθυστέρηση για την εκτέλεση των εργασιών του έργου και 3.Υπάρχει μεγάλη 

καθυστέρηση στην μετατόπιση των δικτύων ΔΕΗ και ύδρευσης Σπηλαίου ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση 

παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 30- 12 -2021 ώστε να 

ολοκληρωθούν οι εργασίες που απαιτούνται. .….». 

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 «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κοκκινόχωμα-Δελβινακόπουλο-Σπήλαιο», 
αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΗ ΙΚΕ», μέχρι την 30-12-2021, 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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0
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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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1132/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός οικισμού Γορίτσας στην περιοχή προς 
τον κάμπο Κουτσελιού», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.», 
μέχρι την 31-12-2021. 

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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 10643/13-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1618/13-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής: «… 4.Η Δημοπρασία: Το έργο δημοπρατήθηκε  με το σύστημα ανοιχτής διαδικασίας 

συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), σύμφωνα με το οποίο μειοδότης αναδείχθηκε ο 

οικονομικός φορέας «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με ποσοστό έκπτωσης 58,62% 

5.Η Σύμβαση του Έργου: Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 07-01-2021 μεταξύ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του εκπροσώπου της «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΚΕ» κ Μιλτιάδη Κουμπή για ποσό:  32.771,98€ (εργασίες: 26.429,02€ 

και Φ.Π.Α 6.342,96€).  6.Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των    

εργασιών   του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες και λήγει την  07-05-2021. 7. Με την αριθμ 11/552/09-

04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση για την 

ολοκλήρωση των εργασιών του έργου έως 07-08-2021. 8. Έχουν εκτελεστεί εργασίες σε ποσοστό 65%  9. Ο 

Ανάδοχος με την από  12-07-2021 αίτησή του αιτείται παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου μέχρι 

31-12-2021για  λόγους που επικαλείται  Και επειδή  Υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στα συνεργεία της 

ΔΕΥΑΙ να κάνουν τις συνδέσεις δικτύου ύδρευσης προς μονάδες πτηνοτροφείων της περιοχής οπότε θα πρέπει 

να μην κατασκευαστούν οι ασφαλτικές εργασίες και μετά να έχουμε τομές συνδέσεων. ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση   μέχρι την 31-12-2021 

…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός οικισμού Γορίτσας στην περιοχή προς τον κάμπο 
Κουτσελιού», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.», μέχρι την 31-
12-2021, 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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1133/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της 
Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, όπως διαμορφώθηκε μετά την 3η Τροποποίησή του. 

Η Οικονομική Επιτροπή 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/νσης  
Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το 
αριθμ. πρωτ. 7344/12-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 1596/12-07-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση 
δαπανών και τη διάθεση των σχετικών πιστώσεων ανά ΕΦ και ΚΑΕ σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2021, όπως διαμορφώθηκε 
μετά την 3η τροποποίησή του, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα. 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και 
Κ.Α.Ε., σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. 
έτους 2021, όπως διαμορφώθηκε μετά την 3η τροποποίησή του, με την αριθμ. 9/25/29-06-2021 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον 
παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

             

Α/Α 
Ε.Φ. Κ.Α.Ε. Αιτιολογία Ποσό 

1 071 9459.13.000.01 
Επενδύσεις ΠΔΕ μέσω του ΠΤΑ Ηπείρου (αλλαγή υπολόγων 

διαχειριστών έργων ΕΣΠΑ) 
10.000.000,00 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1134/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 της αριθμ. πρωτ. 105769/7439/14-07-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης για την άμεση κάλυψη 
δαπάνης προμήθειας παραβόλων από την ΔΟΥ Ιωαννίνων για την απρόσκοπτη 
λειτουργία του τμήματος ΚΤΕΟ 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0



-58- 

 

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του 

6. Την αριθμ. πρωτ. 105769/7439/14-07-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
(αντίγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1626/14-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.) 
με θέμα: «Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης για την άμεση κάλυψη δαπάνης 
προμήθειας παραβόλων από την ΔΟΥ Ιωαννίνων για την απρόσκοπτη λειτουργία του 
τμήματος ΚΤΕΟ Ιωαννίνων». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

  Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-
06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 105769/7439/14-
07-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση 
Πίστωσης για την άμεση κάλυψη δαπάνης προμήθειας παραβόλων από την ΔΟΥ Ιωαννίνων 
για την απρόσκοπτη λειτουργία του τμήματος ΚΤΕΟ Ιωαννίνων», το κείμενο της οποίας 
παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής: 

«………. 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης για την άμεση κάλυψη δαπάνης προμήθειας 

παραβόλων από την ΔΟΥ Ιωαννίνων για την απρόσκοπτη λειτουργία του τμήματος ΚΤΕΟ 
Ιωαννίνων 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ  87/Α/2010), και ιδιαιτέρως του άρθρου 159 

«Αρμοδιότητες Περιφερειάρχη». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 Ιωάννινα,  14/7/2021 
 

Αρ. Πρωτ.: 105769/7439 
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2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/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» και άλλες διατάξεις, όπως 

συμπληρώθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α2012) και ιδιαιτέρως 

το άρθρο 5. 

4. Τις διατάξεις του π.δ. 140/27-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 

233/Α/1010), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. 

5. 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 

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016). 

7. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/2016), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Το αριθ.: 101272/12398/7-7-2021 έγγραφο του τμήματος ΚΤΕΟ για την άμεση  ανάγκη 
προμήθειας παραβόλων για την απρόσκοπτη λειτουργία του, 

9. Την 3η τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου η οποία επικυρώθηκε ως 
προς την νομιμότητά της με την αριθ.: 79446/9-7-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 
Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της ΠΕ 

Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, ποσού 50.000,00€, Ε.Φ. 390 και ΚΑΕ:3199.01 για την άμεση κάλυψη της 

δαπάνης προμήθειας παραβόλων από την ΔΟΥ Ιωαννίνων για την απρόσκοπτη λειτουργία του τμήματος 

ΚΤΕΟ Ιωαννίνων. 

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  

………». 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0
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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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1135/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή ασφαλιστικών - 
εργοδοτικών εισφορών του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας έτους 2021 στην Π.Ε. 
Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0



-61- 

 

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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/4/22-
02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης 
τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Μισθοδοσίας της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7348/12-07-2021 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 1599/12-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«….Με την αριθμ. 4/2020 δημόσια πρόσκληση του Ο.Α.Ε.Δ. (ΑΔΑ: Ω2Χ64691Ω2-ΥΤ6) υλοποιείται από την 

07/09/2020 έως και σήμερα το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας και την παρούσα φάση απασχολούνται στην 

Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων συνολικά 83 άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων.  

Ως γνωστό το μισθολογικό κόστος καθώς και οι ασφαλιστικές-εργοδοτικές εισφορές αυτών καλύπτονται από 

τον Ο.Α.Ε.Δ.. Τυχόν άλλες λεπτομέρειες αναφέρονται στα κεφάλαια 11 & 12 της ανωτέρω δημόσιας 

πρόσληψης. 

Με την αριθμ. 1.2018/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1712 Β’) παρατείνεται η διάρκεια των συμβάσεων, με τους ίδιους 

όρους και προϋποθέσεις, κατά δύο (2) μήνες. 

Η δαπάνη καλύπτεται από την με Α/Α 844 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, συμπληρωματική της Α/Α 91. 

Η υπολειπόμενη λοιπόν δαπάνη που απαιτείται, για την απόδοση των ασφαλιστικών-εργοδοτικών εισφορών 

μέχρι και την λήξη του προγράμματος συμπεριλαμβανομένης της παράτασης, έχει ως ο κατωτέρω 

πίνακας:…… Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω εισηγούμαστε: 

την έγκριση της συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, συνολικού ποσού 26.000,00€, για τη 

πληρωμή των ασφαλιστικών-εργοδοτικών εισφορών, που προκύπτει μέχρι την λήξη του προγράμματος 

Κοινωφελούς Εργασίας συμπεριλαμβανομένης και της παράτασης στη Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, σε 

βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021, Ε.Φ. 071 – ΚΑΕ 

9459 ....». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση συμπληρωματικής δαπάνης συνολικού ποσού 26.000,00 € και τη διάθεση 
της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του Ε.Φ. 071 & ΚΑΕ 9459 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, για την πληρωμή των 
ασφαλιστικών-εργοδοτικών εισφορών, που προκύπτει μέχρι την λήξη του προγράμματος Κοινωφελούς 
Εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, συμπεριλαμβανομένης και της παράτασης που δόθηκε 
με την αριθμ. 1.2018/2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1712 Β’), κατά δύο (2) μήνες. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0
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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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1136/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 άσκησης Αίτησης Προσωρινού Προσδιορισμού Τιμής Μονάδος ενώπιον του 
Μονομελούς  Εφετείου Ιωαννίνων, για την απαλλοτρίωση εκτάσεων ακινήτων 
συνολικού εμβαδού 6.116,00 τ.μ. που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων του Δήμου Κόνιτσας, βάσει της αριθμ. 12/56/23-12-2015 (ΦΕΚ 2/18-
1-2016 τ. ΑΑΠ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 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) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0



-63- 

 

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. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 777/09-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1591/09-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), και του Νομικού Συμβούλου, κου 
Δημητρίου Στάθη, στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

«… Με την υπ’ αριθ. 12/56/23-12-2015  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ τεύχος ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2/18-1-2016, κηρύχθηκε 
αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεως ακινήτων συνολικού εμβαδού 6.116,00 τ.μ., που 

βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων του Δήμου Κόνιτσας.  

Εν όψει των ανωτέρω και της διαδικασίας που ακολουθείται σύμφωνα με τον Κώδικα 

απαλλοτριώσεων ( Ν.2882/2001άρθρο 19 )  για την καταβολή των αποζημιώσεων των 

ιδιοκτητών των ως άνω εκτάσεων και επικειμένων, θα πρέπει η Επιτροπή Σας να λάβει απόφαση  
σχετικά με την άσκηση  Αίτησης  Προσωρινού Προσδιορισμού Τιμής Μονάδος ενώπιον του 

Μονομελούς  Εφετείου Ιωαννίνων…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε, 
τροποποιήθηκε και ισχύει, την άσκηση εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, Αίτησης 
Προσωρινού Προσδιορισμού Τιμής Μονάδος ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, για 
την καταβολή, σύμφωνα με τον Κώδικα απαλλοτριώσεων (Ν.2882/2001 άρθρο 19) των 
αποζημιώσεων των ιδιοκτητών των εκτάσεων και επικειμένων, των οποίων κηρύχθηκε 
αναγκαστική απαλλοτρίωση με την αριθμ. 12/56/23-12-2015 (ΦΕΚ 2/18-1-2016 τ. ΑΑΠ) 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκεκριμένα εκτάσεων ακινήτων 
συνολικού εμβαδού 6.116,00 τ.μ. που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων του Δήμου Κόνιτσας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 777/09-07-2021 
(ανωτέρω υπό στ. 4) γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων και του Νομικού 
Συμβούλου, κου Δημητρίου Στάθη. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0
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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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1137/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 άσκησης Αίτησης Προσωρινού Προσδιορισμού Τιμής Μονάδος ενώπιον του 
Μονομελούς  Εφετείου Ιωαννίνων, για την απαλλοτρίωση εκτάσεων ακινήτων 
συνολικού εμβαδού 8.498,66 τ.μ. που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων του Δήμου Κόνιτσας, βάσει της αριθμ. 4/12/31-03-2014 (ΦΕΚ 146/6-
5-2014 τ. ΑΑΠ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 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) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 778/09-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1592/09-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), και του Νομικού Συμβούλου, κου 
Δημητρίου Στάθη, στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

«… Με την υπ’ αριθ. 4/12/31-3-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ τεύχος ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 146/6-5-2014, κηρύχθηκε 
αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεως ακινήτων συνολικού εμβαδού 8.498,66 τ.μ., που 

βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων του Δήμου Κόνιτσας.  

Εν όψει των ανωτέρω και της διαδικασίας που ακολουθείται σύμφωνα με τον Κώδικα 

απαλλοτριώσεων ( Ν.2882/2001άρθρο 19 )  για την καταβολή των αποζημιώσεων των 

ιδιοκτητών των ως άνω εκτάσεων και επικειμένων, θα πρέπει η Επιτροπή Σας να λάβει απόφαση  
σχετικά με την άσκηση  Αίτησης  Προσωρινού Προσδιορισμού Τιμής Μονάδος ενώπιον του 

Μονομελούς  Εφετείου Ιωαννίνων…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε, 
τροποποιήθηκε και ισχύει, την άσκηση εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, Αίτησης 
Προσωρινού Προσδιορισμού Τιμής Μονάδος ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, για 
την καταβολή, σύμφωνα με τον Κώδικα απαλλοτριώσεων (Ν.2882/2001 άρθρο 19) των 
αποζημιώσεων των ιδιοκτητών των εκτάσεων και επικειμένων, των οποίων κηρύχθηκε 
αναγκαστική απαλλοτρίωση με την αριθμ. 4/12/31-03-2014 (ΦΕΚ 146/6-5-2014 τ. ΑΑΠ) 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκεκριμένα εκτάσεων ακινήτων 
συνολικού εμβαδού 8.498,66 τ.μ. που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων του Δήμου Κόνιτσας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 778/09-07-2021 
(ανωτέρω υπό στ. 4) γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων και του Νομικού 
Συμβούλου, κου Δημητρίου Στάθη. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0
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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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1138/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 
106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 άσκησης Αίτησης Προσωρινού Προσδιορισμού Τιμής Μονάδος ενώπιον του 
Μονομελούς  Εφετείου Ιωαννίνων, για την απαλλοτρίωση εκτάσεων ακινήτων συνολικού 
εμβαδού 220.183,15 τ.μ. που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων του Δήμου Ζίτσας, βάσει της αριθμ. 7/23/15-05-2020 (ΦΕΚ Δ’ 294/4-6-2020) 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 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) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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. 
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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. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 779/09-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1593/09-
07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), και του Νομικού Συμβούλου, κου Δημητρίου 
Στάθη, στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

«… Με την υπ’ αριθ. 7/23/15-5-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ τεύχος τέταρτο 294/4-6-2020, 

κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεως ακινήτων συνολικού εμβαδού 402.899,19 
τ.μ., εκ των οποίων η Περιφέρεια είναι υποχρεωμένη για αποζημίωση ιδιωτικών εκτάσεων με 

συνολικό εμβαδό 220.183,15 τ.μ., που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής 

Ενότητας Ιωαννίνων του Δήμου Ζίτσας και ειδικότερα στις Τ.Κ Βουνοπλαγιάς, Τ.Κ Ζωοδόχου, 

Τ.Κ Πετραλώνων, Τ.Κ Λοφίσκου, Τ.Κ Αναργύρων, Τ.Κ Γραμμένου, Τ.Κ Βαγενητίου, Τ.Κ 

Πολυλόφου, Τ.Κ Λύγγου της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας. 

Εν όψει των ανωτέρω και της διαδικασίας που ακολουθείται σύμφωνα με τον Κώδικα 

απαλλοτριώσεων (Ν.2882/2001άρθρο 19 ) για την καταβολή των αποζημιώσεων των ιδιοκτητών 

των ως άνω εκτάσεων και επικειμένων, θα πρέπει η Επιτροπή Σας να λάβει απόφαση  σχετικά 

με την άσκηση  Αίτησης  Προσωρινού Προσδιορισμού Τιμής Μονάδος ενώπιον του Μονομελούς  

Εφετείου Ιωαννίνων…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε, 
τροποποιήθηκε και ισχύει, την άσκηση εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, Αίτησης Προσωρινού 
Προσδιορισμού Τιμής Μονάδος ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, για την καταβολή, 
σύμφωνα με τον Κώδικα απαλλοτριώσεων (Ν.2882/2001 άρθρο 19) των αποζημιώσεων των 
ιδιοκτητών των εκτάσεων και επικειμένων, των οποίων κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση με 
την αριθμ. 7/23/15-05-2020 (ΦΕΚ Δ’ 294/4-6-2020) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και συγκεκριμένα εκτάσεων ακινήτων συνολικού εμβαδού 220.183,15 τ.μ., που βρίσκονται 
στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων του Δήμου Ζίτσας και ειδικότερα στις 
Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς, Τ.Κ. Ζωοδόχου, Τ.Κ. Πετραλώνων, Τ.Κ. Λοφίσκου, Τ.Κ. Αναργύρων, Τ.Κ. 
Γραμμένου, Τ.Κ. Βαγενητίου, Τ.Κ. Πολυλόφου, Τ.Κ. Λύγγου της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος 
Δήμου Ζίτσας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 779/09-07-2021 (ανωτέρω υπό στ. 4) γνωμοδότηση 
της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων και του Νομικού Συμβούλου, κου Δημητρίου Στάθη. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1139/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

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

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία δημοσιογράφων.  

Η Οικονομική Επιτροπή 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε και 
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 677/14-07-
2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1627/14-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με 
την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη φιλοξενία 20 δημοσιογράφων 
τουριστικού και γαστρονομικού ρεπορτάζ, με αφορμή γαστρονομικό φεστιβάλ, που διοργανώνεται 
στην Πρέβεζα στις 17-07-2021.  

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Για την κάλυψη των δαπανών της φιλοξενίας από την Περιφέρεια Ηπείρου, 20 δημοσιογράφων 
τουριστικού και γαστρονομικού ρεπορτάζ, με αφορμή γαστρονομικό φεστιβάλ, που διοργανώνεται στην 
Πρέβεζα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δικτύωση και προβολή του τουρισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου», 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 4.200,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: 
«Φιλοξενία Ελλήνων δημοσιογράφων έτους 2021», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 677/14-07-2021 
σχετική εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

«….Στις 17-7-2021 διοργανώνεται στην Πρέβεζα γαστρονομικό φεστιβάλ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 

«Δικτύωση και προβολή του τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου», το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και 

Εθνικούς Πόρους. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, θα επισκεφθούν την Ήπειρο 20 δημοσιογράφοι τουριστικού και 

γαστρονομικού ρεπορτάζ. Με αφορμή το φεστιβάλ αυτό, η Περιφέρεια Ηπείρου προτίθεται να παρατείνει τη 

διαμονή τους, πέραν των συμβατικών υποχρεώσεων της Αναδόχου εταιρείας, για 2 επιπλέον ημέρες, ώστε να έχει 

την ευκαιρία να προβάλλει την ευρύτερη περιοχή, τα μνημεία, τις δραστηριότητες και τον πολιτισμό της. 

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 4.200,00 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις 

της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 

δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Φιλοξενία Ελλήνων δημοσιογράφων έτους 2021» 

…..».  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κος Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), με το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατό 
να διατίθενται τόσα πολλά χρήματα, για εκδηλώσεις φιλοξενίας, προβολής, εκθέσεις κλπ, και μάλιστα εν 
μέσω πανδημίας κορονοϊού, σε μια περίοδο που οι προτεραιότητές μας πρέπει να είναι πρώτιστα η 
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας.   
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1141/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 03-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός ρίθρων επαρχιακού 
οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/4/22-
02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης,  2ης και 3ης 
τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 14/733/13-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός ρίθρων επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», 
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 
24.193,55 € και συνολικής δαπάνης 30.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν 
από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 
1058/29-04-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την 
αρ. 732/27-04-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9762.01.033.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. 
έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 912 και αρ. πρωτ. 953/18-03-2021 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 916 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. 

7. Την αριθμ. 17/920/11-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 
03-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού 
(άρθρο 117 του Ν.4412/16), που διενεργήθηκε στις 03-06-2021, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός ρίθρων επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 24.193,55 € και 
συνολικής δαπάνης 30.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 
071.9762.01.033.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021, και 
σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Γεώργιος 
Κιτσοπάνος», η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα οκτώ επί τοις εκατό (58,00 %) 
στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 10.161,29 € χωρίς ΦΠΑ και 12.600,00 
€ με ΦΠΑ. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1673/09-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1577/09-07-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 
07-07-2021 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του 
θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που 
καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης, βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη. Κατόπιν 
τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «Γεώργιος 
Κιτσοπάνος», η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα οκτώ επί τοις εκατό (58,00 %) 
στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 10.161,29 € χωρίς ΦΠΑ και 12.600,00 
€ με ΦΠΑ. 

9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 07-07-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-06-2021 ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός ρίθρων 
επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 24.193,55 € και συνολικής δαπάνης 30.000,00 € με ΦΠΑ,  σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9762.01.033.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. 
Άρτας οικ. έτους 2021, 

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 «Γεώργιος Κιτσοπάνος», η οποία 
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προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα οκτώ επί τοις εκατό (58,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου 
της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 10.161,29 € χωρίς ΦΠΑ και 12.600,00 € με ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 
03-06-2021 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός ρίθρων επαρχιακού οδικού 
δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση) 24.193,55 € και συνολικής δαπάνης 30.000,00 € με ΦΠΑ,  σε βάρος των πιστώσεων του 
Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9762.01.033.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 
2021,  

στην εργοληπτική επιχείρηση «Γεώργιος Κιτσοπάνος» με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα οκτώ επί 
τοις εκατό (58,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 10.161,29 € χωρίς 
ΦΠΑ και 12.600,00 € με ΦΠΑ,  σύμφωνα με το από 03-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/920/11-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του 
ανωτέρω, από 07-07-2021 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 «Γεώργιος 
Κιτσοπάνος» την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο 
ποσό των € 12.600,00 με ΦΠΑ, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 
071.9762.01.033.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021, 
σύμφωνα με την με α/α 912 και αρ. πρωτ. 953/18-03-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 916 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του έργου: 

«Καθαρισμός ρίθρων επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας».  

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις 07.07.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1000 

πμ οι: 

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Νικόλαος Σερβετάς, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και 

3. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,  

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, όπως κληρωθήκαμε σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. οικ. 

1354/31.05.2021 πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕΠΕ Άρτας, μετά την αρ. 33/2161/11.12.2020 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση 

προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αρ. 17/920/11.06.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 03.06.2021 Πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού βάσει των διατάξεων του 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισμός ρίθρων επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. 

Άρτας» προϋπολογισμού 30.000,00 € με ΦΠΑ κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης 

αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «Γεώργιος Κιτσοπάνος», η οποία προσέφερε 

ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα οκτώ επί τοις εκατό (58,00 %) και προσφερόμενο 

ποσό χωρίς ΦΠΑ 10.161,29 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 12.600,00 €. 

2. Το αρ. πρωτ. 1536/22.06.2021 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 17/920/11.06.2021 

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. 1614/28.06.2021 έγγραφο υποβολής δικαιολογητικών στον 

προσωρινό ανάδοχο «Γεώργιο Κιτσοπάνο». 

5. Την από 02.07.2021 αίτηση του κ. Γεώργιου Κιτσοπάνου (προσωρινού αναδόχου) με 

την οποία κατέθεσε προς την Επιτροπή Διαγωνισμού σφραγισμένο φάκελο με τα 

δικαιολογητικά  που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 
23.2-23.9 της διακήρυξης και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη. 
Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση 
«Γεώργιος Κιτσοπάνος», η οποία  προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα οκτώ επί 
τοις εκατό (58,00 %), με προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 10.161,29 € και συνολική δαπάνη 
με ΦΠΑ 12.600,00 €. 
Το παρόν συντάσσεται σε συνέχεια του από 03.06.2021 πρακτικού δημοπρασίας. 
 Άρτα, 07.07.2021 
 Η Επιτροπή 
  
 1. Χρήστος Παπαβασιλείου 
   
 2. Νικόλαος Σερβετάς 
   
 3. Ιωάννης Τσιρώνης 

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΑΔΑ: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0



-74- 

 

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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1142/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός συντήρηση 
τάφρων πεδιάδας Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ και 
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του. 

6. Την με α/α 921 και αρ. πρωτ. 962/18-03-2021 (ΑΔΑ: Ψ9Ψ97Λ9-ΚΘΨ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, ποσού € 70.000,00 για την πληρωμή του έργου «Καθαρισμός συντήρηση 
τάφρων πεδιάδας Άρτας για το έτος 2021», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 
071.9779.01.031.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 
2021 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2021, η οποία καταχωρήθηκε 
με α/α 925 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1771/08-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1597/12-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«…Σας γνωρίζουμε ότι το έργο του θέματος χρηματοδοτείται από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. Σχετική η αριθ. 

1/1/22.02.2021 απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου περί Έγκρισης 1ης Τροποποίησης Τεχνικού 

Προγράμματος 2021. 

Από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου 

προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 56.451,62 € και 

συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 70.000,00 € και εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 1753/07.07.2021 απόφαση του 

Δ/ντή Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας. 

Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης, Ειδική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων), την απόφαση έγκρισης μελέτης καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας 

συνοπτικού διαγωνισμού του παραπάνω έργου και παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, να προβείτε στην 

κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας, προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτησή του. 

Για την Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του παραπάνω έργου, καθώς και για τυχόν επανάληψη αυτής, η 

Υπηρεσία μας προτείνει τους παρακάτω υπάλληλους: 

Τακτικά μέλη: 

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Nικόλαος Σερβετάς, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος, 

3. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος, 

Αναπληρωματικά μέλη αυτών: 

1. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Αναπλ. Πρόεδρος, 

2. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος, 

3. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικός Δομικών Έργων, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος, 

και παρακαλούμε λόγω αρμοδιότητας να προβείτε στη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του 

παραπάνω έργου σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν 

4782/2021.... …». 

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 
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Αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή 
αναδόχου κατασκευής του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός συντήρηση τάφρων πεδιάδας 
Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 1771/08-07-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. 
πρωτ. 1753/07.07.2021 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας και  

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

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 
071.9779.01.031.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 
2021, βάσει της με α/α 921 και αρ. πρωτ. 962/18-03-2021 (ΑΔΑ: Ψ9Ψ97Λ9-ΚΘΨ) απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 925 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας 

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού 
με ανοιχτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Καθαρισμός συντήρηση τάφρων πεδιάδας Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 
70.000,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.  Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος, 

2. Νικόλαος Σερβετάς, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός 

3. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.  Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρώτρια Προέδρου 

2. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός 

3. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικός Δομικών Έργων 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1143/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας 
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την κοπή ανεπιθύμητης βλάστησης και κλάδων δέντρων επί 
του επαρχιακού δικτύου ΠΕ Άρτας έτους 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε 
με το αριθμ. πρωτ. 1710/14-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1625/14-07-2021 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Με την αριθμό πρωτ. 98370/7687/05.07.2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση 

πίστωσης 7.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2019ΕΠ53000001 «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο 

Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» (Υποέργο: Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την κοπή ανεπιθύμητης 

βλάστησης και κλάδων δέντρων επί του επαρχιακού δικτύου ΠΕ Άρτας έτους 2021), για την εκτέλεση του 

έργου του θέματος και ορίστηκε ως Προϊστάμενη Αρχή του εν λόγω έργου η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Με την ανωτέρω πίστωση προβλέπεται να γίνει την κοπή ανεπιθύμητης βλάστησης και κλάδων δέντρων επί 

του επαρχιακού δικτύου ΠΕ Άρτας. 

Η ως άνω εκτέλεση του έργου θα γίνει με ιδιωτικής χρήσης μηχανημάτων έργου (εκσκαφείς, φορτωτές και 

φορτηγά), η επιμέτρηση των εργασιών θα γίνει σε ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων. Οι εργασίες πρέπει να 

εκτελεστούν άμεσα. 

Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης 7.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 

530 Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την κοπή ανεπιθύμητης 

βλάστησης και κλάδων δέντρων επί του επαρχιακού δικτύου ΠΕ Άρτας έτους 2021»...». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 7.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000001 «Συντήρηση, 
συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-
2021» για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την κοπή 
ανεπιθύμητης βλάστησης και κλάδων δέντρων επί του επαρχιακού δικτύου ΠΕ Άρτας έτους 2021», με τη 
χρήση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή (εκσκαφείς, φορτωτές και φορτηγά) και με επιμέτρηση 
των εργασιών, σε ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων, προκειμένου να γίνει κοπή της ανεπιθύμητης 
βλάστησης και των κλάδων δέντρων επί του επαρχιακού δικτύου ΠΕ Άρτας. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0
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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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1144/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή  τέκνων 
υπαλλήλων Π.Ε. Άρτας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/4/22-
02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης,  2ης και 3ης 
τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της Δ/νσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2688/07-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1564/07-07-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 
συμμετοχής των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Π.Ε. Άρτας σε παιδικές 
κατασκηνώσεις για το έτος 2021, κατόπιν της αριθμ. 7/19/07-05-2021 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου όπως αναλυτικά αναφέρεται στον συνημμένο πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού € 4.200,00 και τη διάθεση των απαιτούμενων 
πιστώσεων σε βάρος του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 5297.01 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, έτους 2021, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω 
πίνακα, για τη συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων της Π.Ε Άρτας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το 
έτος 2021, βάσει της αριθμ. 7/19/7-5-2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής: 

ΦΟΡΕΑΣ/ 

ΚΑΕ 
ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

072.5297.01 

Δαπάνες 
λειτουργίας των 

μαθητικών 
κατασκηνώσεων & 

φιλοξενίας 

4.200,00 € 

Δαπάνη για συμμετοχή συνολικά δέκα (10) τέκνων 
των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου- Π.Ε Άρτας σε 

παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2021 κατόπιν της 
αριθμ. 7/19/7-5-2021 απόφασης του Περιφερειακού 

Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΗΠ17Λ9-7Ν2) 

.…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0
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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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1145/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 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) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε και 
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/4/22-
02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης 
τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2798/13-07-2021 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 1621/13-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της 
Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος του 
προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Άρτας έτους 2021, όπως εμφανίζονται στον συνημμένο στην 
εισήγηση πίνακα. 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν 
λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των 
αντίστοιχων εγκεκριμένων, του Ε.Φ. 072 και ανά Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, έτους 2021, καθώς και την υλοποίηση των αναφερομένων υπηρεσιών και 
προμηθειών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

Ε.Φ. 072 / 

ΚΑΕ 

1 
Δαπάνη για την προμήθεια  ειδών σκίασης για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής της   Π.Ε. Άρτας. 
120,00€ 1699 

2 

Δαπάνη για την εκτύπωση τριών χιλιάδων (3000) Δελτίων Εκπαίδευσης και 

Εξέτασης οδηγών για τις ανάγκες της Δ/νσης  Μεταφορών και Επικοινωνιών της   

Π.Ε. Άρτας. 

400,00€ 0843 

3 
Δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικών απαραίτητων για την επισκευή δύο (2)  

εκτυπωτών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών  της Π.Ε. Άρτας. 
120,00€ 1329 

4 
Δαπάνη για  την επισκευή (εργασία) δύο (2)    εκτυπωτών της Δ/νσης Μεταφορών 

και Επικοινωνιών  της Π.Ε. Άρτας. 
130,00€ 0869 

5 

Δαπάνη για  την συνδιοργάνωση με τον Δήμο Γ. Καραϊσκάκη  εορταστικών 

εκδηλώσεων,  προκειμένου να τιμηθούν οι πεσόντες Σουλιώτες στη Μονή Σέλτσου 

κατά τον Απρίλιο  του 1804,  οι οποίες θα πραγματοποιηθούν  τον Αυγούστου 2021 

στην Τοπική Κοινότητα Πηγών Άρτας. Η συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας  

Άρτας σε εκδηλώσεις  υπερτοπικής σημασίας οι οποίες έχουν σκοπό τη διατήρηση 

της ιστορικής μνήμης κρίνεται απαραίτητη (άρθρο 186 του ν. 3852/2010/ΦΕΚ 87 

Α) και εγκρίθηκε με την αριθμ. 3/6/05-07-2021 απόφαση της Επιτροπής 

Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου. 

2.000,00€ 0845 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1146/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 του Πρακτικού Νο1/06-07-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού 
Ανοικτού Διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής 
Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “CLLD-CulTour - 
Community-led Local Development of Cultural Tourism in Greece and Albania”», 
προϋπολογισμού € 133.000,00 με Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA 
CBC Greece-Albania 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 
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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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 14/767/13-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης, σε βάρος του ΕΦ 071 και ΚΑ 9459.16.000.01 
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021, η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, και η 
κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, και η συγκρότηση της 
Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του 
έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “CLLD-CulTour - Community-led Local 
Development of Cultural Tourism in Greece and Albania” στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020», προϋπολογισμού 133.000.00 € με Φ.Π.Α. 

7. Την με α/α 1258 & αριθμ. πρωτ. 75587/9002/31-05-2021 (ΑΔΑ: 961Λ7Λ9-Ψ41) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, με α/α καταχώρησης 1304, στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της 
της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

8. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12161/07-07-2021 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 1563/07-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η 
υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση το πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας του 
ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού του θέματος. 

9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1/06-07-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/ τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας της Επιτροπής Διενέργειας του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. πρωτ. 75396/8964/31-05-2021 
και με Α/Α Συστήματος: 133763 διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την υλοποίηση 
του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “CLLD-CulTour - Community-led Local 
Development of Cultural Tourism in Greece and Albania” στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020», προϋπολογισμού 133.000.00 € με Φ.Π.Α., σε 

ΑΔΑ: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0



-85- 

 

βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 071 και ΚΑ 9459.16.000.01 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην 
αποσφράγιση και έλεγχο των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά», 
της μοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι της εταιρείας «TREK 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αφού διαπίστωσε 
ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής πληρούν όλες τις απαιτήσεις της διακήρυξης, 
έκρινε δεκτή την προσφορά για τη συνέχεια του διαγωνισμού. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο, αξιολόγηση και 
βαθμολόγηση ανά κριτήριο, της Τεχνικής Προσφοράς του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα 
«TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και 
διαμόρφωσε τον συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας, σύμφωνα με τον οποίο, η τελική 
βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του συμμετέχοντα είναι ίση με 137,80 βαθμούς και κρίνεται 
αποδεκτή και επομένως συνεχίζει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, που είναι η ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών. 

 Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση, Πρακτικό Νο1/06-07-2021  
(αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/ τεχνικών προσφορών) της 
Επιτροπής Διενέργειας, στον ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό βάσει της αριθμ. πρωτ. 
75396/8964/31-05-2021  και με Α/Α Συστήματος: 133763 διακήρυξης, για την υλοποίηση του 
έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “CLLD-CulTour - Community-led Local 
Development of Cultural Tourism in Greece and Albania” στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020», προϋπολογισμού 133.000.00 € με Φ.Π.Α.,  

και στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση του 
(υπο)φακέλου της οικονομικής προσφοράς, γίνεται αποδεκτή η εμπροθέσμως υποβληθείσα 
προσφορά του οικονομικού φορέα «TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον 
διαγωνισμό και η τεχνική της προσφορά πληροί τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της Διακήρυξης 
για κάθε κριτήριο και βαθμολογήθηκε με συνολική βαθμολογία ΒΤ=137,80 βαθμούς. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
     Στην Ηγουμενίτσα, στις 24-06-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ, στα γραφεία 

της Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ 14/767/13-05-
2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου ως επιτροπή 
διαγωνισμού, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν 
στον υπ. Αριθμ. Συστήματος 133763 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού σύμφωνα 
με την με αριθμ. πρωτ. 75396/8964/31-05-2021 διακήρυξη, οι όροι της οποίας καταρτίσθηκαν 
με την με αριθμ. 14/767/13-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής 
Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “CLLD-CulTour - 
Community-led Local Development of Cultural Tourism in Greece and Albania” στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020»,  με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας- τιμής, με προϋπολογισμό ύψους 133.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, παρέστησαν οι εξής: 
1. κ. Ζαραβούτσης Θεόδωρος, Πρόεδρος 
2. κα Αθανασίου Σοφία, Μέλος 
3. κα Τριανταφύλλου Ιωάννα, Μέλος 
O Πρόεδρος της Επιτροπής αφού  διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης. 
    Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της απόφαση της  οικονομικής επιτροπής και  την 

Διακήρυξη και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου 
για το έργο:  «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας για το έργο “CLLD-CulTour - Community-led Local Development of Cultural 
Tourism in Greece and Albania” στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC 
Greece-Albania 2014-2020», παρατηρεί τα εξής: 

 
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΡΓΟ «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο 
«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “CLLD-

CulTour - Community-led Local Development of Cultural 

Tourism in Greece and Albania” στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-

2020» 

Ηγουμενίτσα  06 / 07/2021 
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συστήματος τον αριθμό 133763 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη 

16-06-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ,  
 

Η Επιτροπή εισήλθε με τους διαπιστευμένους κωδικούς (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)  www.promitheus.gov.gr για την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
133763 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως 
«κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό μία (1) 
Προσφορά από τον παρακάτω υποψήφιο:  
 

Προμηθευτής Αρμόδιος Προσφορά Κατάσταση 

Σύνολο 
Προσφοράς 
για 
Διαγωνισμό 
(EUR) 

Χρόνος 
τιμής 
προσφοράς 

TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

227746 Ενεργός 
Σφραγισμένες 
προσφορές 

14/06/2021 

 16:22:27 

 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών.  

Στη συνέχεια  η επιτροπή εισήλθε με τους διαπιστευμένους κωδικούς, (όνομα χρήστη 
και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), στο σύστημα  προκειμένου να αποσφραγισθούν οι 
υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» ώστε  να είναι δυνατή πλέον η 
πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.  

Η Επιτροπή έλεγξε τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής των ως άνω υποψηφίων ως προς 
την πληρότητα και εγκυρότητά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 2.4.3 - 
Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» της Διακήρυξης, και 
την πλήρωση των ελαχίστων απαιτήσεων συμμετοχής – κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, όπως 
ορίζονται στις Ενότητες 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της Διακήρυξης. 

  Η Επιτροπή προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών, 
παρέλαβε από το Πρωτόκολλο της Π.Ε. Θεσπρωτίας, τους σφραγισμένους  φάκελους με τα 
απαιτούμενα, σε έντυπη μορφή, δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη: 
 

1 TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

86178/10347/15-06-2021  

 
Ακολούθως ξεκίνησε τον έλεγχο της Εγγύησης Συμμετοχής και των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής της προσφοράς, εξετάζοντας την αριθμητική πληρότητα και την εγκυρότητα τους, 
όπως ορίζεται στην Ενότητα 2.4.3 - Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά» της Διακήρυξης 

 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψαν τα κάτωθι: 

Α/Α Υποψήφιος  

1 TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο του περιεχομένου των 

Δικαιολογητικών της Προσφοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2 «Δικαίωμα Συμμετοχής – 
Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής» της Διακήρυξης.  

Από την εξέταση των ανωτέρω εγγράφων και αρχείων διαπιστώθηκε ότι η υποβαλλόμενη 
προσφορά του συμμετέχοντα:  

http://www.promitheus.gov.gr/
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4143&tradingPartnerId=21721&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1019571887&oapc=8&oas=BoPZcN0H4iDT8MsWibabwQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4143&tradingPartnerId=21721&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1019571887&oapc=8&oas=BoPZcN0H4iDT8MsWibabwQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4143&tradingPartnerId=21721&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1019571887&oapc=8&oas=BoPZcN0H4iDT8MsWibabwQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4143&tradingPartnerId=21721&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1019571887&oapc=8&oas=BoPZcN0H4iDT8MsWibabwQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!aHgYLj8jTeNsyTJvvFtiDg%7D&bid_number=%7B!!Q91UXfesvnIkFdOvVOming%7D&_ti=1303266008&oapc=11&oas=1dw7xwbrYYiOX7bB1FvJuA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4143&tradingPartnerId=21721&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1019571887&oapc=8&oas=BoPZcN0H4iDT8MsWibabwQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4143&tradingPartnerId=21721&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1019571887&oapc=8&oas=BoPZcN0H4iDT8MsWibabwQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4143&tradingPartnerId=21721&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1019571887&oapc=8&oas=BoPZcN0H4iDT8MsWibabwQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4143&tradingPartnerId=21721&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1019571887&oapc=8&oas=BoPZcN0H4iDT8MsWibabwQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!wxpQX2v67ZvD5C7zuHqfTg%7D&bid_number=%7B!!sFSEpunqAFsIJcbVSD3RbQ%7D&_ti=5356577&oapc=14&oas=nPybTQF_XWe4WV5TuUhNTQ..
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 TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 πληροί όλες τις απαιτήσεις της διακήρυξης και ως εκ τούτου  η προσφορά της γίνεται δεκτή 

για τη συνέχεια του διαγωνισμού.   

Έπειτα η Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση τα ανωτέρω, προέβη στην αξιολόγηση και 
βαθμολόγηση της προσφοράς του συμμετέχοντα και βαθμολογήθηκαν βάσει των Συντελεστών 
του Πίνακα της παραγράφου 2.3 της διακήρυξης. 

Η τελική βαθμολογία των επιμέρους Κριτηρίων Αξιολόγησης σύμφωνα με τους 
αντίστοιχους Συντελεστές και η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς εμφανίζεται στον 
παρακάτω πίνακα:  

I.

Βαθμολογία
Σταθμισμένη 

βαθμολογία 

Βαθμολογία 1 

ΜΕΛΟΣ

Βαθμολογία 2 

ΜΕΛΟΣ

Βαθμολογία 

3 ΜΕΛΟΣ

1. Κατανόηση απαιτήσεων Έργου
20% 138,33 27,67

139,00 138,00 138,00

2. Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση του Έργου
30% 138,00 41,40

138,00 138,00 138,00

50%

II.

Βαθμολογία
Σταθμισμένη 

βαθμολογία 

Βαθμολογία 1 

ΜΕΛΟΣ

Βαθμολογία 2 

ΜΕΛΟΣ

Βαθμολογία 

3 ΜΕΛΟΣ

1. Φάσεις - Παραδοτέα έργου 20% 137,67 27,53 138,00 137,00 138,00

2. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου 10% 136,67 13,67 136,00 137,00 137,00

30%

III. Επάρκεια Ομάδας Έργου (ΒΕΕ)

Βαθμολογία
Σταθμισμένη 

βαθμολογία 

Βαθμολογία 1 

ΜΕΛΟΣ

Βαθμολογία 2 

ΜΕΛΟΣ

Βαθμολογία 

3 ΜΕΛΟΣ

1.

Αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης οργανωτικής δομής 

καικατανομής ρόλων για την κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων του 

Έργου

10% 137,33 13,73

137,00 138,00 137,00

2.

Αποτελεσματικότητα του συστήματος διοίκησης και επικοινωνίας 

του αναδόχου με τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής 

10% 138,00 13,80

138,00 138,00 138,00

20%

Η βαθμολογία των τεχνικών προσφορών (ΒΤ) είναι: 137,80

Κατανόηση του Έργου και Μεθοδολογική Προσέγγιση (ΒKM)

TREK

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΒKM)

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Προγραμματισμός Υλοποίησης (ΒΠΥ)

TREK

TREK

TREK

TREK

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΒΕΕ)

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΒΠΥ)

TREK
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

Επομένως η τελική βαθμολογία της  τεχνικής προσφοράς του συμμετέχοντα TREK 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. είναι ίση με 137,80 βαθμούς και κρίνεται 

αποδεκτή και επομένως συνεχίζει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, που είναι η ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών. 

Ο ορισμός της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των Οικονομικών 
Προσφορών. 

 θα γνωστοποιηθεί στον υποψήφιο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος με επόμενο 
έγγραφο. 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4143&tradingPartnerId=21721&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1019571887&oapc=8&oas=BoPZcN0H4iDT8MsWibabwQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4143&tradingPartnerId=21721&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1846360394&oapc=8&oas=pEbai-wJ9Dq2rfsxqFQjSg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4143&tradingPartnerId=21721&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1846360394&oapc=8&oas=pEbai-wJ9Dq2rfsxqFQjSg..
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Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το 
οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 
 
 
 
      Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                        ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                                                                                                  

1.Ζαραβούτσης Θεόδωρος, Πρόεδρος 

 
2.Αθανασίου Σοφία , Μέλος 

 

3.Τριανταφύλλου Ιωάννα, Μέλος 
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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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1147/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 πληρωμή εισφορών του προγράμματος 
Κοινωφελούς Εργασίας έτους 2021 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης,  2ης και 3ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10697/12-07-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1594/12-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την 
οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης 
για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων του προγράμματος 
Κοινωφελούς Εργασίας, μετά την παράταση δίμηνης απασχόλησής τους στην Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/ 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας έτους 2021. 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 27.000,00 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος 
των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 071 ΚΑΕ 9459.12.000.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας έτους 2021 για την πληρωμή 
ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας της 
δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ 4/2020, μετά την παράταση δίμηνης απασχόλησής τους στην 
Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1148/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας οικ. έτους 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/4/22-
02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης,  2ης και 3ης 
τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11831/09-07-2021 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1595/12-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την 
οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και τη διάθεση των 
αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
έτους 2021, όπως εμφανίζονται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα. 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών και τη διάθεση των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, έτους 2021, σύμφωνα με τον κατωτέρω 
πίνακα, ως εξής: 
 

α/α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ           

(ποσό με 

ΦΠΑ) € 

ΕΦ 072 / 

ΚΑΕ 

1 

Συντήρηση, ρύθμιση 

επισκευή και 

αναβάθμιση 

ποδηλάτων 

Συντήρηση, ρύθμιση και επισκευή  δέκα (10) 

ποδηλάτων της Περιφερειακής ενότητας Θεσπρωτίας,  

στα πλαίσια αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των 

πολιτών. 

3.540,00 € 0899.01 

2 
Προμήθεια έντυπων 

βεβαιώσεων 

Προμήθεια  τριάντα (30) έντυπων βεβαιώσεων   για τις 

ανάγκες  της Δ/νσης  Τεχνικών Έργων  της ΠΕΘ. 
125,00 € 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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1149/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Απόφαση για την μή άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 225/2020 απόφασης 
του Τριμελούς 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) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11907/05-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1536/06-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), και της Νομικής Συμβούλου, κας 
Σόνιας Φάτσιου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

«… Την 23-6-2021 επιδόθηκε στην  Περιφέρει  Ηπείρου ( αριθμ. Πρωτ. 91849/712/24-06-

20210 η υπ΄αριθμ. 225/2020 οριστική απόφαση  του  Τριμελούς Διοικητικού  Εφετείου 

Ιωαννίνων  με τη οποία έγινε δεκτή η υπ΄αριθμ. 47/13-07-2017 προσφυγή της εταιρείας  

«ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» κατά της Περιφέρειας Ηπείρου, αναφορικά με την οφειλή  τόκων της ως άνω     
εταιρείας  ύφους 6.436,73 €,  για το χρονικό διάστημα από 08-04-2016 έως 22-07-2016, για 

το ποσό της χορηγηθείσας σε αυτήν προκαταβολή στο πλαίσιο της 2ης εντολής πληρωμής που  

κοινοποιήθηκε  από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου διορθωμένη 

στην  ανάδοχο εταιρεία αναφορικά με τον υπολογισμό του ποσού των  τόκων, σε εκτέλεση της 

σύμβασης εκτέλεσης του έργου «αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση 
επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου Δ. Σουλίου». 

Επί της  εν λόγω αποφάσεως η γνώμη μας έχει ως ακολούθως : 

Το άρθρο 1 του ν. 1406/1983 ορίζει:1 Υπάγονται στην δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών 

δικαστηρίων όλες οι διοικητικές διαφορές ουσίας που δεν έχουν μέχρι σήμερα υπαχθεί σε 

αυτή. 2. Στις διαφορές αυτές περιλαμβάνονται  ιδίως αυτές που αναφύονται κατά την εφαρμογή 

της νομοθεσίας που αφορά :…. Ι) τις διοικητικές συμβάσεις. Ακολούθως το  άρθρο 7 ορίζει : 1. 
Στις διαφορές της περιπτώσεις ι της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του  νόμου αυτού 

εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Ν. 1266/1972( 

ΦΕΚ 198), εκτός από την τελευταία περίοδό της. 2. Οι διαφορές δικάζονται σε πρώτο και 

τελευταίο βαθμό, από το τριμελές διοικητικό εφετείο. 3.   Κατά  τόπο αρμόδιο δικαστήριο είναι 

εκείνο, στην περιφέρεια του οποίου  καταρτίστηκε  η σύμβαση . 

Ακολούθως, το άρθρο 53 του πδ 18/1989 ορίζει: Αίτηση αναιρέσεως    1. Η Αίτηση αναιρέσεως   

ασκείται κατά αποφάσεων που εκδίδονται είτε σε πρώτο και τελευταίο βαθμό,     είτε τελεσιδίκως 

κατ΄ έφεση, αναθεώρηση ή αναψηλάφηση . Η αίτηση από με τον  ιδιώτη διάδικο (φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο) μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών που αρχίζει από την κοινοποίηση της 

απόφασης σ΄ αυτόν, από δε τη διαδικασία διοικητική αρχή ή νομικό πρόσωπο δημοσίου 

δικαίου, ή από τον προϊστάμενο τους υπουργό, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά,  μέσα σε 
εξήντα ημέρες από τη χρονολογία δημοσίευσης της αποφάσεως…….3. Η αίτηση αναιρέσεως 

επιτρέπεται μόνον όταν προβάλλεται από τον διάδικο,  με συγκεκριμένους ισχυρισμούς, που 

περιέχονται στο εισαγωγικό δικόγραφο, ότι δεν υπάρχει νομολογία του συμβουλίου της 

Επικρατείας ή ότι υπάρχει αντίθεση της προσβαλλομένης αποφάσεως προς  τη νομολογία του 

συμβουλίου της επικράτειας ή  άλλου ανωτάτου δικαστηρίου είτε  προς ανέκκλητη απόφαση 
διοικητικού  Δικαστηρίου Το απαράδεκτο του προηγούμενου εδαφίου  καλύπτεται , εάν μέχρι 

την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης περιέλθει εγγράφως σε γνώση του δικαστηρίου με 

πρωτοβουλία του διαδίκου, ακόμη και αν δεν γίνεται επίκληση της στο εισαγωγικό δικόγραφο, 

απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας ή άλλου ανωτάτου Δικαστηρίου είτε ανέκκλητη 

απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, που  είναι αντίθετη προς την προσβαλλόμενη 

απόφαση……4. Δεν επιτρέπεται η άσκηση αναιρέσεως,  όταν το ποσό της διαφοράς  που άγεται 
ενώπιον  του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι κατώτερο από σαράντα χιλιάδες ευρώ , εκτός  

αν προσβάλλονται αποφάσεις που εκδίδονται     επί προσφυγιών ουσίας, εφ’ όσον αφορούν 

περιοδικές παροχές ή τη θεμελίωση του δικαιώματος σε σύνταξη ή τη θεμελίωση του 

δικαιώματος  εφάπαξ παροχή και στον καθορισμό του ύψους της. Ειδικώς στις διαφορές από 

διοικητικές συμβάσεις, το όριο αυτό ορίζεται στις διακόσιες χιλιάδες ευρώ…..» 

Συνέπεια όλων των ανωτέρω, η υπ΄αριθμ. 225/2050 οριστική  απόφαση του Τριμελούς 

Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων δεν δύναται να προσβληθεί με αναίρεση ενώπιον του 

Συμβουλίου  της επικράτειας, διότι αφενός  εν συντρέχει η προϋπόθεση του ποσού- η ένδικη 

διαφορά  έχει ποσό ύψους 6.436,73€  και ο νόμος απαιτεί 40.000,00 ε και ειδικά για διαφορές 
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από διοικητικές συμβάσεις 200.000,00€ και αφετέρου διότι υπάρχει σχετική νομολογία του 

ΣτΕ και η υπ΄ αριθμ. 225/2020 οριστική απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου 

Ιωαννίνων  δεν έρχεται σε αντίθεση προς τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή 
άλλου ανώτατου δικαστηρίου είτε προς ανέκκλητη απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου. 

Κατά  τη γνώμη μας, λοιπόν, η Περιφέρεια Ηπείρου δεν μπορεί να ασκήσει ένδικο μέσο κατά 

της υπ΄ αριθμ. 225/2020 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων 

και δέον συμμορφωθεί προς το διατακτικό της. 

Συνημμένα : Η υπ΄αριθμ. 225/2020 οριστική απόφαση  του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου 

Ιωαννίνων . …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε, 
τροποποιήθηκε και ισχύει, την μή άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ, 
κατά της υπ’ αριθμ. 225/2020 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου 
Ιωαννίνων, με τη οποία έγινε δεκτή η υπ΄αριθμ. 47/13-07-2017 προσφυγή της εταιρείας  
«ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» κατά της Περιφέρειας Ηπείρου, αναφορικά με την οφειλή τόκων της ως άνω 
εταιρείας ύφους 6.436,73 € για το χρονικό διάστημα από 08-04-2016 έως 22-07-2016, για το 
ποσό της χορηγηθείσας σε αυτήν προκαταβολή στο πλαίσιο της 2ης εντολής πληρωμής που  
κοινοποιήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου διορθωμένη στην  
ανάδοχο εταιρεία αναφορικά με τον υπολογισμό του ποσού των τόκων, σε εκτέλεση της 
σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση 
επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου Δ. Σουλίου»,  
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 11907/05-07-2021 (ανωτέρω υπό στ. 4) γνωμοδότηση της 
Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας και της Νομικής Συμβούλου, κας Σόνιας Φάτσιου, 
επειδή «… η υπ΄αριθμ. 225/2050 οριστική  απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου 

Ιωαννίνων δεν δύναται να προσβληθεί με αναίρεση ενώπιον του Συμβουλίου  της επικράτειας, διότι 

αφενός  εν συντρέχει η προϋπόθεση του ποσού- η ένδικη διαφορά  έχει ποσό ύψους 6.436,73 €  

και ο νόμος απαιτεί 40.000,00 € και ειδικά για διαφορές από διοικητικές συμβάσεις 200.000,00 

€ και αφετέρου διότι υπάρχει σχετική νομολογία του ΣτΕ και η υπ΄ αριθμ. 225/2020 οριστική 

απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων δεν έρχεται σε αντίθεση προς τη 

νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή άλλου ανώτατου δικαστηρίου είτε προς ανέκκλητη 

απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου.». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0
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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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1150/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για βεβαίωση (ταχογράφου) υπηρεσιακού 
οχήματος 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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/
ΑΔΑ: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0
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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 τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12770/14-07-2021 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 1628/14-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για βεβαίωση 
(ταχογράφου) υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού 40,00 € για βεβαίωση (ταχογράφου) του 
υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Θεσπρωτίας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 9222 και τη διάθεση 
της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 
0899.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0
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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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1154/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

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

ΘΕΜΑ 36ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους. 

Η Οικονομική Επιτροπή 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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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-100- 

 

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 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3201/08-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. 
πρωτ. 1572/08-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.),  στην οποία η Υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη: «… 7. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. 

έτους 2021. 8. Την ανάγκη μεταφοράς των μηχανημάτων έργου της Π. Ε. Πρέβεζας, στους εκάστοτε τόπους 

απασχόλησής τους. 9. Το γεγονός ότι στον μηχανικό εξοπλισμό της Π. Ε. Πρέβεζας δεν υπάρχει ειδικό όχημα 

μεταφοράς μηχανημάτων.….», Εισηγείται «…Την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, καθώς και τη 

διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, συνολικού ποσού 4.800,00 €, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σε βάρος 

των εγκεκριμένων πιστώσεων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0829.01 (ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) του προϋπολογισμού 

της  Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2021, προκειμένου να μισθωθεί ιδιωτικό μεταφορικό μέσο για τη  μεταφορά  

των μηχανημάτων έργου της Π. Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους.…». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού 4.800,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση 
της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 
0829.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2021, προκειμένου να μισθωθεί 
ιδιωτικό μεταφορικό μέσο, για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας στους 
τόπους εργασίας τους, δεδομένου ότι στον μηχανικό εξοπλισμό της Π.Ε. Πρέβεζας δεν υπάρχει 
ειδικό όχημα μεταφοράς μηχανημάτων. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1155/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

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

ΘΕΜΑ 37ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας, σε 
εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 104/2021 απόφασης 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) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης,  2ης και 3ης τροποποίησής του. 

5. Την αριθμ. 9/490/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, η ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» μετά την από 15-12-2020 και με αριθμό κατάθεσης ΑΓ86/22-12-2020 
αγωγή που άσκησε η εταιρεία, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων κατά της 
Περιφέρειας Ηπείρου και αφορά στην καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος από 
σύμβαση που συνήφθη μεταξύ της ενάγουσας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση 
των εργασιών με τίτλο έργου «Κατασκευή Λιμενικού – Αλιευτικού Καταφυγίου 
Παντοκράτορα Πρέβεζας», βάσει της αριθμ. ΠΟΕ11/11-02-2021 Πράξης του Προέδρου του 
Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126Β του ΚΠολΔ, 
και σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1241/17-03-2021 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας 
της Π.Ε. Πρέβεζας και της Νομικής Συμβούλου, κας Μαρίας Σταμουλάκη - Καπλάνη, 
σύμφωνα με τον οποία, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ΄ αυτή 
γνωμοδότησε  υπέρ του συμβιβασμού, στο ποσό των € 8.252,51 με ΦΠΑ. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της 
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3290/12-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1602/12-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  

«…. Έχοντας υπόψη: …  

6. Τη με αριθ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: 

«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή 

οδηγιών». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α/2002) «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις 

δικαστικές αποφάσεις… και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 176, παρ. 1, περ. θ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 

ισχύει, σύμφωνα με το οποίο η απόφαση για τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο 

μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ πλέον ΦΠΑ, ανήκει στις αρμοδιότητες της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

9. Την από 15-12-2020 (με αρ. κατάθεσης ΑΓ86/22-12-2020) αγωγή που άσκησε η εταιρεία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων κατά της 

Περιφέρειας Ηπείρου και αφορά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος από τη μεταξύ τους 

σύμβαση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή Λιμενικού-Αλιευτικού Καταφυγίου 

Παντοκράτορα Πρέβεζας». 

10. Την αρ. ΠΟΕ 11/11-2-2021 Πράξη του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.  

11. Την αρ. πρωτ. 36221/1241/17-3-2021 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Πρέβεζας. 

12. Την αριθμ.9/490/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία 

εγκρίνεται η ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της 

εταιρείας «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

13. Την αρ. 104/2021 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων σύμφωνα με την οποία επιλύεται 

συμβιβαστικώς η διαφορά και υποχρεώνεται η Περιφέρεια Ηπείρου να καταβάλει ατόκως στην ενάγουσα 

εταιρεία το ποσό των 8.252,51 ευρώ. 

14. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2021, όπως 

διαμορφώθηκε μετά τις τροποποιήσεις αυτού. 
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και διάθεσης της απαιτούμενης πίστωσης, σε 

βάρος του Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0892, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2021, όπως 

αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα. (ΠΙΝΑΚΑΣ) …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κατωτέρω αναφερόμενης δαπάνης, και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 
0892.01, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας οικ. 
έτους 2021, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΠΟΣΟ              

ΜΕ Φ.Π.Α.  

ΕΙΔΙΚΟΣ  

ΦΟΡΕΑΣ 
Κ.Α.Ε. 

1 

Δαπάνη που έχει επιδικαστεί με την 104/2021 απόφαση του Διοικητικού 

Εφετείου Ιωαννίνων για την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της 

διαφοράς μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας και της 

εταιρείας  «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατόπιν 

της με αρ. ΑΓ 86/22-12-2020 αγωγής. Η δαπάνη θα καταβληθεί ατόκως 

στην ανωτέρω εταιρεία, ως εργολαβικό αντάλλαγμα από τη σύμβαση για 

την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή Λιμενικού-Αλιευτικού 

Καταφυγίου Παντοκράτορα Πρέβεζας». 

8.252,51 072 0892 

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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1156/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου για το Β’ τρίμηνο έτους 2021 και υποβολή της 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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. 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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7500/15-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 
1648/15-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα, εισηγητική έκθεση για την έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Β’ τρίμηνο έτους 2021, με 
επισυναπτόμενους τους πίνακες των αποτελεσμάτων εσόδων και εξόδων, καθώς και την 
έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, του 
προηγούμενου (Α’) τριμήνου έτους 2021. 

Με την ως άνω εισηγητική έκθεση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010, 
της αριθμ. 40038/9-9-2011 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί καθορισμού των 
στοιχείων που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού 
των Δήμων και Περιφερειών» (ΦΕΚ 2007/Β), του άρθρου 4, παρ.5 του Π.Δ. 113/2010 και 
του Π.Δ. 80/2016 και του άρθρου 40 του Ν. 4257/2014, υποβάλλεται η έκθεση 
αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου για το 
Β’ τρίμηνο του έτους 2021, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα των υποδειγμάτων 
4 και 5 που ορίζει η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για τις Περιφέρειες, και 
παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων, 
και με τις σχετικές παρατηρήσεις. 

7. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την κατάρτιση της 
έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το Β’ τρίμηνο έτους 2021, όπως υποβλήθηκε από τη Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Παππάς Δημήτριος 
(Τάκης), δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ επισημαίνοντας ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά, στη 
συζήτηση του θέματος στη σχετική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 Καταρτίζει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της 
Περιφέρειας Ηπείρου για το Β’ τρίμηνο έτους 2021, ως η εισηγητική έκθεση του Τμήματος 
Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο 
και αναπόσπαστο μέρος αυτής, και  

 Την υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, συνοδευόμενη από την έκθεση 
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, του 
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προηγούμενου (Α’) τριμήνου έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρ. 268 παρ. 10 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής: 

κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Δεν αμφισβητούμε την ορθότητα των οικονομικών 
στοιχείων και την έκθεση των αποτελεσμάτων, όπως συντάχθηκαν από τις Οικονομικές 
υπηρεσίες της Περιφέρειας, τοποθετούμαστε όμως αρνητικά, διότι είναι απόρροια 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας τον οποίο ουδέποτε υπερψηφίσαμε. Θα τοποθετηθούμε  
αναλυτικά, στη συζήτηση του θέματος στη σχετική συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, δεν μας 
ικανοποιούν.».  

κ.  Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), επισημαίνοντας ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά, στη συζήτηση 
του θέματος στη σχετική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

Πληροφορίες: Ν. Τσαραούση 

Τηλέφωνο:2651364226 

email:n.tsaraousi@php.gov.gr 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2021 

 

Στα πλαίσια που ορίζουν οι διατάξεις: 

 Του άρθρου 268 του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α) 

 Της αριθ.: 40038/9-9-2011 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί καθορισμού των στοιχείων που 

περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών.» 

(ΦΕΚ 2007/Β), 

 Του άρθρου 4, παρ.5 του π.δ. 113/10 και του π.δ. 80/2016, 

 Του άρθρου 40 του ν.4257/14, 

σας υποβάλλουμε έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου 

για το Β΄ τρίμηνο του 2021. 

 Η σύνταξη της έκθεσης έγινε σύμφωνα με τα πρότυπα των υποδειγμάτων 4 και 5 που ορίζει η απόφαση του 

Υπουργείου Εσωτερικών  και έχει συνοπτικά ως εξής: 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ   

Περίοδος 1/01/2021 έως 30/06/2021 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ % ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ % 

1 2 2/1 3 3/1 3/2 

144.937.653,71 54.033.358,84 37,28 54.033.358,84 37,28 100 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 

Περίοδος 1/01/2021  έως 30/06/2021 
Πρ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

197.143.660,54 164.902.906,44 83,65 57.560.527,12 29,20 56.337.702,64 56.238.046,53 28,53 97,70 

Γενικά επί των όρων της έκθεσης: 

ΕΣΟΔΑ: 

 Στην στήλη Προϋπολογισμός αναφέρεται το εγκεκριμένο ποσό του Προϋπολογισμού εσόδων της 

Περιφέρειας Ηπείρου  με τις αναμορφώσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί έως 30 /06 / 2021. 

 Στην στήλη Βεβαιωθέντα αναφέρονται τα ποσά των εσόδων τα οποία έχουν βεβαιωθεί και έχουν 

καταχωρηθεί ως παραστατικά εσόδων στο λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας από 1/1/2021 έως 30/06 

/2021, 

 Στην στήλη Εισπραχθέντα αναφέρονται τα ποσά των βεβαιωμένων  εσόδων τα οποία έχουν πιστωθεί 

στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς που τηρεί η Περιφέρεια και έχουν γίνει Γραμμάτια Είσπραξης για 

ενημέρωση του  λογιστικού συστήματος της Περιφέρειας για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 

 

ΕΞΟΔΑ: 

 Στην στήλη Προϋπολογισμός αναφέρεται το ποσό του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού εξόδων της 

Περιφέρειας Ηπείρου μαζί με τις τελευταίες αναμορφώσεις,  

 Στην στήλη Δεσμευθέντα περιλαμβάνονται οι δεσμεύσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού 

εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου ανά κατηγορία κωδικού (π.δ. 113/10 & π.δ.80/2016 «ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους διατάκτες») μέχρι 30/06 /2021. 

 Στην στήλη Τιμολογηθέντα περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών (ανά κατηγορία κωδικού) για τις 

οποίες  έχει εκδοθεί ο τίτλος πληρωμής  και έχουν κατατεθεί τα δικαιολογητικά στην υπηρεσία το 

αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 

 Στην στήλη Ενταλθέντα περιλαμβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) οι οποίες έχουν 

ενταλματοποιηθεί το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, 

ΑΔΑ: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0



-108- 

 

 Στην στήλη Πληρωθέντα περιλαμβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) οι οποίες έχουν 

εξοφληθεί από τα αρμόδια τμήματα των Δ/νσεων Οικονομικού  έως 30/06 /2021. 

 
Α. ΕΣΟΔΑ 

 

Κατά το Β΄ τρίμηνο του 2021 η πορεία είσπραξης των εσόδων συνολικά της Περιφέρειας Ηπείρου ανέρχεται 

σε ποσοστό 37,28 % επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού. 

Αναλυτικά: 

 Στην κατηγορία 0000 (έσοδα από Κρατική – Κοινοτική Επιχορήγηση), στο Β΄ τρίμηνο δεν υπήρξε καμία 

επιχορήγηση για: δαπάνες Φυτοϋγειονομικού ελέγχου γεωπόνων και  πρόσθετα τέλη κτηνιάτρων 

(ανταποδοτικά τέλη),   για  λειτουργικά έξοδα των Προνοιακών Ιδρυμάτων,  απόδοση επί  των εισπράξεων 

από τα τέλη περιοδικού ελέγχου μέτρων και σταθμών. Στην κατηγορία αυτή, το μεγαλύτερο ποσοστό της 

πίστωσης αφορά τις επιχορηγήσεις Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην ΠΕ Θεσπρωτίας, η  οποία υλοποιεί 

ως επικεφαλής Εταίρος το έργο PROENERGY στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας 

Interreg V-B Balkan- Mediterranean 2014-2020. Στο Β΄ τρίμηνο υπήρξε ένα μικρό ποσό χρηματοδότησης 

από το Υπουργείο Οικονομικών στα πλαίσια του ανωτέρω προγράμματος. 

 Στην κατηγορία 1000 (Φόροι-τέλη-Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.) υπήρξε τακτική χρηματοδότηση για τα 

λειτουργικά, την Μισθοδοσία Αιρετών και την Μισθοδοσία των υπαλλήλων της Περιφέρειας, επιχορήγηση 

για δαπάνες Δακοκτονίας και επιχορήγηση για  μεταφορά μαθητών η οποία  πιστώθηκε στα τέλη Ιουνίου, 

ενώ δεν υπήρξε επιχορήγηση από ΚΑΠ για επενδύσεις  και για δαπάνες ΟΣΔΕ στο Β΄ τρίμηνο. 

 Στις κατηγορίες των ίδιων εσόδων -των οποίων το ανώτατο ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού καθορίζεται 

από την ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού- η πορεία είσπραξης κατά το Β΄ τρίμηνο έχει ανά κατηγορία 

ως εξής:  

1. 1000 μείον 1250: στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα τέλη από χορήγηση διπλωμάτων, αδειών Δ/νσεων 

Ανάπτυξης και τα τέλη είσπραξης αδείας ή μεταβίβασης αυτοκινήτων  των Δ/νσεων Μεταφορών. Το 

Προϋπολογιζόμενο ποσό στον διαμορφωμένο Προϋπολογισμό ανέρχεται σε 1.764.508,73€ και η 

είσπραξη στο Β΄ τρίμηνο σε 983.998,40€. 

2. 3000:στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.(τόκοι 

κεφαλαίων, κ.λπ.). Στο B΄ τρίμηνο  έχει πιστωθεί ένα μικρό ποσό τόκων B΄ τριμήνου. 

3. 4000: στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έσοδα από επιβολή προστίμων και χρηματικών ποινών που 

επιβάλλουν αρμόδιες Δ/νσεις της Περιφέρειας (Εμπορίου, Κτηνιατρικής κ.λπ.) στα πλαίσια άσκησης 

των αρμοδιοτήτων τους. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο Β΄ τρίμηνο (40.287,61€) είναι 

ικανοποιητική σε σχέση με το προϋπολογιζόμενο ποσό (80.500,00€).  

4. 5000 μείον 5200: στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ, 

επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων κλπ. Το Προϋπολογιζόμενο ποσό στον διαμορφωμένο 

Προϋπολογισμό ανέρχεται σε 37.014,00€ και η είσπραξη στο B΄ τρίμηνο σε 8.109,95€. Πρόκειται για 

κατηγορία η οποία δεν παρουσιάζει σταθερή εκτέλεση. 

5. 5200: Η κατηγορία αυτή - η οποία δεν αποτελεί ίδιο έσοδο – αφορά την απόδοση των εσόδων υπέρ 

Δημοσίου και τρίτων. Στην κατηγορία αυτή το μεγαλύτερο μέρος της πίστωσης (5.101.219,45) αφορά 

την λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων. Το σύνολο των εσόδων που 

έχει πιστωθεί στην Περιφέρεια από τους υπόχρεους φορείς (Δήμους, ΦΟΣΔΑ, απόδοση μέσω της ΔΕΗ 

κ.λπ.) κατά το B΄ τρίμηνο  ανέρχεται σε 931.968,25€. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας  

προσδιορισμού  του ετήσιου συμψηφιζόμενου ποσού έτους 2020 μεταξύ Ι.Φ.Σ. και Περιφέρειας, 

προέκυψε επιστρεπτέο ποσό 804.824,50€ προς την Περιφέρεια, το οποίο συμψηφίστηκε με τις 

απαιτήσεις του ΙΦΣ για τους μήνες  Ιανουάριο, έως και Μάρτιο του 2021. 

6. 6000-6129: στην κατηγορία αυτή ανήκουν λοιπές κατηγορίες εσόδων οι οποίες δεν κατονομάζονται 

ειδικά όπως : έσοδα από χορήγηση άδειας άσκησης πλανόδιου εμπορίου, απόδοση τελών λαϊκών 

αγορών κ.λπ. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο Β΄ τρίμηνο (73.761,81€) είναι παραπάνω από 

ικανοποιητική σε σχέση με το προϋπολογιζόμενο ποσό (89.100,00€) τηρουμένων των ποσοτικών και 

χρονολογικών αναλογιών. Ο ΚΑΕ 6129, ο οποίος δεν αποτελεί ίδιο έσοδο,  αφορά το 75% της 

επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών στην 

Περιφέρεια Ηπείρου βάση της 11/2017 δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ και των τροποποιήσεων 

αυτής. 

 Στην κατηγορία 9000 (έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις), υπήρξε επιχορήγηση για ΣΑΕΠ 018/1, 

ΣΑΕΠ 530, ΣΑΕ 024, ΣΑΕ 071, ΣΑΕ 275/1,  για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας και για το Πρόγραμμα 

ΤΕΒΑ. Τα έσοδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου  είναι ισόποσα με το ύψος των πληρωμών, 

με βάση τα στοιχεία τα οποία μας έχουν αποσταλεί με ευθύνη του Διευθυντή του ΠΤΑΗ και ανέρχονται σε 

34.926.694,38€ 

 

Β. ΕΞΟΔΑ 

Η πορεία εκτέλεσης των δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου κατ’ αντιστοιχία των εσόδων κατά το Β΄ 

τρίμηνο του 2021  ανέρχεται σε ποσοστό 28,53 % επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού. 

ΑΔΑ: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0
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Κατά το Β΄ τρίμηνο του 2021 οι δαπάνες  των οφειλών (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων που δεν έχουν  

κατατεθεί στα αρμόδια τμήματα), έχουν στο σύνολό του εκκαθαριστεί, καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες του Α΄ 

τριμήνου (συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης της Μεταφοράς Μαθητών) με αποτέλεσμα την απουσία 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων για την Περιφέρεια Ηπείρου  και κατά το κλείσιμο του Β΄ τριμήνου 2021, όπως είχε 

συμβεί και στο Ά Τρίμηνο. 

Οι λειτουργικές δαπάνες εκτελούνται με κανονικό ρυθμό ενώ οι  δαπάνες μεταφοράς μαθητών του 

δεύτερου τριμήνου του 2021 βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης.  

Για την απόδοση των εσόδων από την λειτουργία της Μονάδας Αστικών Στέρεων Αποβλήτων, το ποσό 

που αποδόθηκε συνολικά ανέρχεται σε 324.262,90€. Η μειωμένη απόδοση εσόδων οφείλεται  στο γεγονός ότι  μετά 

την ολοκλήρωση της διαδικασία  προσδιορισμού  του ετήσιου συμψηφιζόμενου ποσού έτους 2020 μεταξύ Ι.Φ.Σ. 

και Περιφέρειας, προέκυψε επιστρεπτέο ποσό 804.824,50€ προς την Περιφέρεια, το οποίο συμψηφίστηκε με τις 

απαιτήσεις του ΙΦΣ για τους μήνες  Ιανουάριο, έως και Μάρτιο του 2021.  

 Οι δαπάνες για επενδύσεις εκτελέστηκαν σε αναλογία με την εισροή των εσόδων  και τα ταμειακά 

υπόλοιπα του οικ. έτους 2020. Οι πληρωμές έγιναν στο μεγαλύτερο μέρος για έργα ΠΔΕ(ΣΑΕΠ 330, ΣΑΕΠ 530, 

ΣΑΕΠ 318/2, ΣΑΕΠ 018/1, ΣΑΕΠ 018/2, ΣΑΕΠ 618/6, ΣΑΕ 024, ΣΑΕ 071, ΣΑΕ 0822,  ΣΑΕ 275/1, Πρόγραμμα 

ΤΕΒΑ και Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας) καθώς και για επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. 

Ο Προϋπολογισμός της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνει το σύνολο των έργων του ΠΔΕ από Εθνικούς και 

Ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς και τα έργα του εγκεκριμένου τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας που 

χρηματοδοτείται από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. 

Οι πληρωμές των έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με υπόλογο το Περ. Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου για το 

Β τρίμηνο του  2021 έχουν ενσωματωθεί στο Λογιστικό Σύστημα της Περιφέρειας Ηπείρου ισόποσα με τα έσοδα, 

με βάση τα στοιχεία τα οποία μας έχουν αποσταλεί με ευθύνη του Διευθυντή του ΠΤΑΗ και ανέρχονται σε 

34.926.694,38€. 

Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω, με το γεγονός ότι κάθε Περιφερειακή Ενότητα εκτελεί ξεχωριστά και 

αυτόνομα τον προϋπολογισμό της ως τμήμα του ενοποιημένου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας,  και με τις 

ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των υπηρεσιών των ΟΤΑ σε εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της 

διάδοσης του κορωνοϊού, η εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β΄ τρίμηνο του 2021 

ανταποκρίθηκε στον σχεδιασμό κατάρτισής του.  

 
Συνημμένα           Ιωάννινα   15 / 07  / 2021 

Έκθεση Α΄ Τριμήνου 2021 

                                          

Ο Αν/της Προϊσ/νος Δ/νσης                                                   Ο Περιφερειάρχης   

  

 

      Κλούμπας Δημήτριος                                                   Καχριμάνης Αλέξανδρος 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

K.A. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα

1 2 2/1 3 3/1 3/2

0000 Επιχορηγήσεις 1.299.812,31 26.548,81 2,04% 26.548,81 2,04% 100,00

1000 Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ. 40.355.508,73 15.038.137,63 37,26% 15.038.137,63 37,26% 100,00

3000 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα 247.472,73 28.764,68 11,62% 28.764,68 11,62% 100,00

4000 Προσαυξήσεις,πρόστιμα,χρηματικές ποινές & παράβολα 80.500,00 40.287,61 50,05% 40.287,61 50,05% 100,00

5000 Λοιπά έσοδα 5.253.233,45 988.766,20 18,82% 988.766,20 18,82% 100,00

6000 Έκτακτα έσοδα 393.339,95 73.761,81 18,75% 73.761,81 18,75% 100,00

7000 Έσοδα από Δάνεια

8000 Έσοδα από παρελθόντα έτη

9000 Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις 97.307.786,54 37.837.092,10 38,88% 37.837.092,10 38,88% 100,00

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 60.000.000,00 34.926.694,38 58,21% 34.926.694,38 58,21% 100,00

ΣΥΝΟΛΟ: 144.937.653,71 54.033.358,84 37,28% 54.033.358,84 37,28% 100,00

Ιωάννινα 15 / 7  / 2021

Ο Αν/της Προϊσ/νος Δ/νσης

Κλούμπας Δημήτριος

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Περίοδος 1/1/2021 έως 30/06/2021

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ OIKON.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Περίοδος 1/1/2021 έως 30/06/2021

K.A. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3

0000 Πληρωμές για υπηρεσίες 49.418.918,83 35.427.320,16 71,69% 15.583.704,36 31,53% 14.747.850,19 14.654.794,08 29,65% 94,04%

1000 Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού 2.485.571,22 1.309.982,39 52,70% 507.189,30 20,41% 399.091,90 392.491,90 15,79% 77,39%

2000 Πληρωμές μεταβιβαστικές 414.649,83 26.000,00 6,27% 20.000,00 4,82% 20.000,00 20.000,00 4,82% 100,00%

3000 Πληρωμές που αντικρίζ.από πραγματοπ. έσοδα 5.889.924,66 5.352.353,61 90,87% 384.945,90 6,54% 376.475,90 376.475,90 6,39% 97,80%

5000 Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες 3.053.254,11 466.583,05 15,28% 176.131,72 5,77% 160.412,66 160.412,66 5,25% 91,08%

6000 Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.) 190.000,00 182.000,00 95,79% 86.211,15 45,37% 86.211,15 86.211,15 45,37% 100,00%

7000 Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.

9000 Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) 135.691.341,89 122.138.667,23 90,01% 40.802.344,69 30,07% 40.547.660,84 40.547.660,84 29,88% 99,38%

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 60.000.000,00 34.926.694,38 58,21% 34.926.694,38 58,21% 34.926.694,38 34.926.694,38 58,21% 100,00%

ΣΥΝΟΛΟ: 197.143.660,54 164.902.906,44 83,65% 57.560.527,12 29,20% 56.337.702,64 56.238.046,53 28,53% 97,70%

Ιωάννινα 15  / 7  / 2021

Ο Αν/της Προϊσ/νος Δ/νσης

Κλούμπας Δημήτριος

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΔΑ: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

K.A. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα

1 2 2/1 3 3/1 3/2

0000 Επιχορηγήσεις 665.287,31 11.097,15 1,67% 11.097,15 1,67% 100,00

1000 Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ. 40.355.508,73 6.556.462,84 16,25% 6.556.462,84 16,25% 100,00

3000 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα 247.472,73 5.701,90 2,30% 5.701,90 2,30% 100,00

4000 Προσαυξήσεις,πρόστιμα,χρηματικές ποινές & παράβολα 230.500,00 26.977,19 11,70% 26.977,19 11,70% 100,00

5000 Λοιπά έσοδα 5.183.233,45 876.702,74 16,91% 876.702,74 16,91% 100,00

6000 Έκτακτα έσοδα 313.519,95 42.993,00 13,71% 42.993,00 13,71% 100,00

7000 Έσοδα από Δάνεια

8000 Έσοδα από παρελθόντα έτη

9000 Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις 97.277.256,54 12.579.180,77 12,93% 12.579.180,77 12,93% 100,00

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 50.000.000,00 11.420.368,34 22,84% 11.420.368,34 22,84% 100,00

ΣΥΝΟΛΟ: 144.272.778,71 20.099.115,59 13,93% 20.099.115,59 13,93% 100,00

Ιωάννινα  16  / 4  / 2021

Ο Αν/της Προϊσ/νος Δ/νσης

Κλούμπας Δημήτριος

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Περίοδος 1/1/2021 έως 31/03/2021

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ OIKON.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Περίοδος 1/1/2021 έως 31/03/2021

K.A. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3

0000 Πληρωμές για υπηρεσίες 49.365.791,83 33.637.831,44 68,14% 8.747.772,08 17,72% 7.859.057,70 7.798.871,16 15,80% 89,15%

1000 Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού 2.475.071,22 1.228.869,72 49,65% 245.463,22 9,92% 224.549,37 212.540,78 8,59% 86,59%

2000 Πληρωμές μεταβιβαστικές 414.649,83 26.000,00 6,27% 20.000,00 4,82% 20.000,00 20.000,00 4,82% 100,00%

3000 Πληρωμές που αντικρίζ.από πραγματοπ. έσοδα 5.810.454,66 5.323.543,61 91,62% 19.823,00 0,34% 13.523,00 12.082,00 0,21% 60,95%

5000 Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες 2.562.006,11 373.991,39 14,60% 91.999,13 3,59% 91.999,13 91.999,13 3,59% 100,00%

6000 Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.) 190.000,00 182.000,00 95,79% 43.105,57 22,69% 43.105,57 43.105,57 22,69% 100,00%

7000 Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.

9000 Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) 135.660.811,89 128.598.024,56 94,79% 13.688.838,41 10,09% 13.441.216,18 13.434.543,24 9,90% 98,14%

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00% 11.420.368,34 22,84% 11.420.368,34 11.420.368,34 22,84% 100,00%

ΣΥΝΟΛΟ: 196.478.785,54 169.370.260,72 86,20% 22.857.001,41 11,63% 21.693.450,95 21.613.141,88 11,00% 94,56%

Ιωάννινα  16  / 4  / 2021

Ο Αν/της Προϊσ/νος Δ/νσης

Κλούμπας Δημήτριος

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1157/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 21-05-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – 
Τρικάλων», 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) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0



-113- 

 

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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 2/4/22-
02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 11/548/09-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:  

Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων», προϋπολογισμού 100.000,00 
με ΦΠΑ,  με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 5183/06-04-2021 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 45187/5183/06-04-2021 
απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και με  
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.021.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 695 και αρ. πρωτ. 
19712/1799/12-02-2021 (ΑΔΑ: Ω8Ε87Λ9-5Η3) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 710 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού 
Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και  

Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν 
τα μέλη αυτής.  

7. Την αριθμ. 16/863/27-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 
21-05-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-05-2021 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. 180265 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.021.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός 
φορέας «ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. Τ.Ε.Κ.Α.Τ. Ο.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 48,00%, 
συνολικό ποσό προσφοράς 41.935,48 € χωρίς Φ.Π.Α.   

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9922/15-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1643/15-07-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 13-
07-2021 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.Κ.Α.Τ. Ο.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 48,00%, 
συνολικό ποσό προσφοράς 41.935,48 € χωρίς Φ.Π.Α. 

9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 13-07-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-05-2021 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. 180265 για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.021.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 
/ Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, 

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 «ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. Τ.Ε.Κ.Α.Τ. Ο.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 48,00%, 
συνολικό ποσό προσφοράς 41.935,48 € χωρίς Φ.Π.Α. 

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. 180265, που διενεργήθηκε στις 21-05-2021, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων», προϋπολογισμού 
€ 100.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.021.01 του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021,  

στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. Τ.Ε.Κ.Α.Τ. Ο.Ε.», 
με ποσοστό έκπτωσης 48,00%, συνολικό ποσό προσφοράς 41.935,48 € χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με το 
από 21-05-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 16/863/27-05-
2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 13-07-2021 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.Κ.Α.Τ. Ο.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στο ποσό των 41.935,48 € χωρίς Φ.Π.Α. με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9459.04.021.01, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. 
έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 695 και αρ. πρωτ. 19712/1799/12-02-2021 (ΑΔΑ: Ω8Ε87Λ9-5Η3) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 710 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

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 

 

 

2ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

         

 Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου: 

«Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων» προϋπολογισμού   100.000,00   €   (με αναθεώρηση και 

ΦΠΑ). 

     Σήμερα, στις 13-07-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., η Επιτροπή Διαγωνισμού (εφεξής Ε.Δ.) 

του παραπάνω έργου, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 11/548/9-4-2021 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: ΩΧΙΝ7Λ9-4ΣΓ), συνήλθε σε συνεδρίαση με παρόντα τα μέλη 

της: 

1.Ασπασία Γόγολου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. της Περιφέρειας Ηπείρου ως πρόεδρος 

2.Γεώργιος Σταύρου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου ως μέλος 

3.Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. της Περιφέρειας Ηπείρου ως μέλος 

 

προκειμένου να προβεί στη συνέχιση της διενέργειας του διαγωνισμού με τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου «ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. 

Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.»  για την κατακύρωση της σύμβασης για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., 

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 53271/6033/20-04-2021 (ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ:21PROC008503536 2021-

04-21.) διακήρυξη. 

 

   Η Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία. Έγινε χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 180265/2021. 

Έχοντας υπόψη: 

 την αριθ. 16/863/27-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΥ9Υ7Λ9-Υ2Ξ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-

05-2021   ανοιχτής διαδικασίας, 

 την από 07-06-2021 κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προς τους 

συμμετέχοντες, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, 

  το με αρ. πρωτ. 88813/9432/18-6-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΗ  προς τον 

προσωρινό μειοδότη, περί υποβολής δικαιολογητικών για προώθηση της διαδικασίας κατακύρωσης 

του αποτελέσματος, που στάλθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ, 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 την από 27-06-2021 ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό μειοδότη (μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ) 

 την από 29-06-2021 υποβολή των αντίστοιχων έντυπων δικαιολογητικών (στη Δ/νση Τεχν. Έργων 

ΠΗ), με αρ. πρωτ. εισερχόμενου εγγράφου:  95013/9922/29-06-2021. 

 

Η Επιτροπή 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 οικείας διακήρυξης  

            και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου 

«Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων» προϋπολογισμού   100.000,00   €   (με αναθεώρηση και 

ΦΠΑ), στη διαγωνιζόμενη εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. 

Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.», η οποία είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 3 του 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ, 

με ποσό προσφοράς 41.935,48 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 48,00% 

  Αναλυτικά: 
Ποσό Προσφοράς 

εργασιών: 
30.902,32 € 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%: 5.562,42 €  

Σύνολο: 36.464,74 € 

Απρόβλεπτα 15%: 5.469,71 € 

Σύνολο: 41.934,45 € 

Αναθεώρηση: 1,03 € 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 41.935,48 € 

 

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

κατωτέρω. 

 
                                                   Ιωάννινα,     13-07-2021  

Επιτροπή Διαγωνισμού 
 

Η Πρόεδρος 

 
 

Ασπασία Γόγολου 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 

Τα μέλη 

 
 

Γεώργιος Σταύρου 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 
 

 

Λάμπρος Κιτσαράς 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
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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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1158/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση του από 09-07-2021 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 
«Άμεση αποκατάσταση και διευθέτηση όμβριων επαρχιακής οδού Περίβλεπτου – Δίκορφου», 
προϋπολογισμού 60.000,00 € 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 15/780/24-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) 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 υλοποίηση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση και διευθέτηση όμβριων 
επαρχιακής οδού Περίβλεπτου – Δίκορφου», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με 
την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ 
59701/2621/21-05-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η 
δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση 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. 7726/21-05-2021 εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 
221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 
τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου 
του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 
και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 10616/09-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1638/15-07-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 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 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», με προσφορά 39.677,42 € (με αναθεώρηση, χωρίς 
τον Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση δέκα οκτώ  τοις εκατό (18,00%). 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 09-07-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 29-06-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 75924/8303/14-06-2021 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 15/780/24-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση και διευθέτηση όμβριων 
επαρχιακής οδού Περίβλεπτου – Δίκορφου», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ, 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, 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) «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», β) 
«TSAGOIL O.E.» και γ) «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ» 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 καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και 
βελτιωμένης προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.  

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί 
την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

ΑΔΑ: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0



-119- 

 

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 «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», με προσφορά 
39.677,42 € (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση δέκα οκτώ  τοις εκατό 
(18,00%). 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση και διευθέτηση όμβριων επαρχιακής οδού Περίβλεπτου 
– Δίκορφου», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ, 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», στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», με προσφορά 39.677,42 € (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση 
τεκμαρτή έκπτωση δέκα οκτώ τοις εκατό (18,00%) και 

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο 
ποσό των 39.677,42 € (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και την προκαλούμενη δαπάνη, 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». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 15/780/24-05-2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τονίζοντας ότι συμφωνεί με την σκοπιμότητα και αναγκαιότητα 
υλοποίησης του υποέργου, εκφράζει όμως τη διαφωνία του για την επιλογή της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του και όχι κανονικού 
διαγωνισμού. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

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 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

 

Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντως 

σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν. 4412/2016, με αντικείμενο την 

ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Άμεση αποκατάσταση και διευθέτηση ομβρίων Επαρχιακής 

οδού Περιβλέπτου –Δικόρφου», προϋπολογισμού 60.000,00€ (με ΦΠΑ), με κριτήριο 

ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 

 Στα Ιωάννινα, στις  29η  Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 09:30  π.μ. (μισή ώρα πριν την 

ώρα αποσφράγισης οι υπογράφοντες: 

 

1. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός  ΤΕ  στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι., πρόεδρος  

2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης,  Πολιτικός Μηχανικός  ΤΕ  στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι.,  μέλος 

3. Κωνσταντίνος Ζάννης, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος 

 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας και έχοντας υπ’ όψη:  

α) την αριθ. 15/780/24-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία 

εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 

εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 

Ηπείρου : «Άμεση αποκατάσταση και διευθέτηση ομβρίων Επαρχιακής οδού Περιβλέπτου –

Δικόρφου», προϋπολογισμού 60.000,00 € (με ΦΠΑ), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, 

όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με την αριθμ. πρωτ.  59813/6711/21-05-2021   απόφαση 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 

β) την με  αρ. πρωτ. 75924/8303/14-06-2021 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με την 

διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, της Δ.Τ.Ε.Π.Η., με την οποία προσκλήθηκαν τρεις (3) 

οικονομικοί φορείς.  

συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε στη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την επέλευση της ώρας 10:00, η πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της 

παραλαβής, κατόπιν σχετικής προειδοποίησης ολίγων λεπτών της ώρας και μέχρι την λήξη της παραλαβής 

κατατέθηκαν στην επιτροπή τρεις (3) φάκελοι προσφορών εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την αναγραφόμενη 

σε κάθε φάκελο ημέρα άφιξης, για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.  

Οι προσφορές που παραλήφθηκαν καταχωρίστηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1, και όλοι οι φάκελοι 

αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  

Α/Α Αρ. πρωτ. Επωνυμία προσφέροντα 

1 94461/9884/29-06-2021 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 

2 94431/9880/29-06-2021 TSAGOIL O.E. 

3 94441/9883/29-06-2021 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ 

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.  75924/8303/14-06-2021 πρόσκληση κάθε φάκελος προσφοράς 

(προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, φάκελο δικαιολογητικών και 

φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφηκαν τα 

δικαιολογητικά σε κάθε σελίδα από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε 

τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε 

συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής των ενιαίων ποσοστών 

έκπτωσης. Ακολούθως, όλες οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, 

αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ  

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα Έκπτωση (%) 

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 5,00 

2 TSAGOIL O.E. 4,00 

3 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ 3,00 

 

Ακολούθως, σύμφωνα με την αριθ. 94604/9890/29-06-2021 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Π.Ε. Ιωαννίνων, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, Η Επιτροπή κάλεσε τους 

προσφέροντες για υποβολή τυχόν βελτιωμένων προσφορών. Τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου 

διαπραγμάτευσης παρουσιάζονται στον πίνακα 3 που ακολουθεί :  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ  - β’ γύρος 

διαπραγμάτευσης  

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα Έκπτωση (%) 

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 18,00 

 

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά 

μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά περιγράφονται στην με αρ. πρωτ.  

75924/8303/14-06-2021 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Σύμφωνα με την 

ανωτέρω πρόσκληση ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής πρέπει να περιέχει το ΤΕΥΔ ως 

προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/16. 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών δεν εντοπίστηκαν ελλείψεις και ως εκ τούτου κατάρτισε 

τον κατωτέρω Πίνακα  4 με τις παραδεκτές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 34- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα Έκπτωση (%) 
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1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 18,00 

2 TSAGOIL O.E. 4,00 

3 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ 3,00 

 

Ακολούθως η υπηρεσία κάλεσε με το αρ. πρωτ. 95654/9952/08-07-2021  έγγραφό της, τον 

προσωρινό μειοδότη: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ Ο.Ε. να υποβάλει τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς 

και πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε έντυπη 

μορφή, σε σφραγισμένο φάκελο, στην Αναθέτουσα αρχή. 

 

Στις  9  Ιουλίου  2021, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 13:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθαμε σε συνέχιση 

της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΗ 

103108/10616/09-07-2021) από τον προσωρινό μειοδότη :   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ 

Ο.Ε. 

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν διαπίστωσε ότι:  

 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα 

 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα τα δηλωθέντα στοιχεία στο ΤΕΥΔ, 

καθώς και με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της αρ. πρωτ. 75924/8303/14-06-

2021     Πρόσκλησης. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του 

έργου, «Άμεση αποκατάσταση και διευθέτηση ομβρίων Επαρχιακής οδού Περιβλέπτου –

Δικόρφου», προϋπολογισμού 60.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), στον οικονομικό φορέα :  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ Ο.Ε., με προσφορά 39.677,42€ (με αναθεώρηση, χωρίς τον 

Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση δέκα οκτώ  τοις εκατό (18,00%).  

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

 

Ιωάννινα,    9 Ιουλίου 2021  

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο πρόεδρος Τα μέλη 

 

ΚΙΤΣΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

 

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΝΝΗΣ 
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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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1159/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 
106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση τροποποίησης της από 20-07-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για την εκτέλεση του 
ερευνητικού προγράμματος «Προκαταρκτική διερεύνηση και σχεδιασμός από το Μετσόβιο 
Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας οδικής σήραγγας οικισμών Θεοδωριάνων - 
Μελισσουργών». 

Η Οικονομική Επιτροπή 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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-
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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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 11002/15-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1654/15-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«… Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της από 20ης Ιουλίου 2020 Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 

Περιφέρειας Ηπείρου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την εκτέλεση του ερευνητικού 

προγράμματος «Προκαταρκτική διερεύνηση και σχεδιασμός από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής 

Έρευνας οδικής σήραγγας οικισμών Θεοδωριάνων- Μελισσουργών » , με  το από 17-06-2021 Πρακτικό της, 

και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό , εισηγείται την τροποποίηση της ως άνω Π.Σ, ως προς το 3ο 

άρθρο «Ισχύς της σύμβασης», και το άρθρο 6  « Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του Προγράμματος» 

προκειμένου να τροποποιηθεί ο προγραμματισμός των δύο Φάσεων του έργου ώστε  να παραταθεί έως της 31-

12-2021 προκειμένου να τροποποιηθεί ο προγραμματισμός των δύο Φάσεων του έργου. 

Υστέρα από τα παραπάνω παρακαλούμε να εγκρίνετε: 

To σχέδιο της 2ης τροποποίησης της από 20ης Ιουλίου 2020 Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας 

Ηπείρου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος 

«Προκαταρκτική διερεύνηση και σχεδιασμός από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας οδικής 

σήραγγας οικισμών Θεοδωριάνων- Μελισσουργών» βάσει του πρακτικού της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης της από 20ης Ιουλίου 2020 Προγραμματικής σύμβασης του έργου του θέματος.…». 

Στο συνημμένο στην εισήγηση, από 17-06-2021 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 
της Προγραμματικής Σύμβασης, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

«… 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ                            

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  

«Προκαταρκτική διερεύνηση και σχεδιασμός από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας οδικής σήραγγας 

οικισμών Θεοδωριάνων - Μελισσουργών» 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

 Στα Ιωάννινα  σήμερα, την 17-06-2021 και ώρα 12:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η  Επιτροπή Παρακολούθησης 

της από 20η Ιουλίου 2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Περιφέρειας Ηπείρου και Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου/ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος 

«Προκαταρκτική διερεύνηση και σχεδιασμός από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας οδικής σήραγγας 

οικισμών Θεοδωριάνων - Μελισσουργών» 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 της από 20ης Ιουλίου 2020 Προγραμματικής 

Σύμβασης του άρθρου 100 ν. 3852/2010, αποτελούμενη από εκπροσώπους τους της Περιφέρειας Ηπείρου και 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.  

Το θέμα της συνεδρίασης της επιτροπής αφορά την αναγκαιότητα για παράταση της διάρκειας ισχύος της ισχύουσας 

Προγραμματικής Σύμβασης (τροποποίηση). 

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες τα μέλη της  Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης οι: 
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1) Ο κ. Τσιούμπος  Δημήτριος, ΠΕ Μηχανικών  Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.  

2) Ο κ. Μπότης Κωνσταντίνος, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών) υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων  ΠΕ Ιωαννίνων.  

3) Ο κ. Δαμίγος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών 

Ε.Μ.Π. 

 

Η εν λόγω συνεδρίαση, πραγματοποιείται προκειμένου να εξεταστεί η αναγκαιότητα παράτασης ισχύος της από 20-

07-2020 Προγραμματικής Σύμβασης( τροποποίηση), δεδομένου ότι η ισχύς της   λήγει στις 30-06-2021 και το 

ερευνητικό πρόγραμμα δεν θα έχει υλοποιηθεί έως τότε, καθώς προέκυψαν διαδικαστικές δυσκολίες, όπως η 

καθυστέρηση στην αδειοδότηση του γεωτρητικού προγράμματος, η οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και οι 

αντικειμενικές  δυσκολίες που υπάρχουν λόγω του Covid-19.   

Ως εκ τούτου, εκ των πραγμάτων, απαιτείται η παράταση της ισχύος της ως άνω Π. Σ, έτσι ώστε να μπορέσει να 

ολοκληρωθεί το ερευνητικό πρόγραμμα από το Ε.Μ.Π.  

Κατόπιν των ανωτέρω οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν και εισηγούνται στην αναγκαιότητα τροποποίησης της 

ισχύουσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και  Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου/ 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ  για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος 

«Προκαταρκτική διερεύνηση και σχεδιασμός από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας οδικής σήραγγας 

οικισμών Θεοδωριάνων - Μελισσουργών» έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

Το παρόν υπογράφεται σε 3 αντίτυπα ενώ αντίγραφό θα αποσταλεί σε όλους τους εμπλεκόμενους.   

 

Λύεται η συνεδρίαση. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

…………………………………………………………..……………………………………………….. ….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την τροποποίηση της από 20-07-2020 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ, 
για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος «Προκαταρκτική διερεύνηση και σχεδιασμός από 
το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας οδικής σήραγγας οικισμών Θεοδωριάνων- 
Μελισσουργών» 

σύμφωνα με το από 17-06-2021 Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 5), της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 
11002/15-07-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο, 

και αφορά στην τροποποίηση, ως προς το 3ο άρθρο «Ισχύς της σύμβασης», προκειμένου να 
παραταθεί έως την 31-12-2021 καθώς και στην τροποποίηση του 6ου άρθρου «Χρονοδιάγραμμα 
εκτέλεσης του προγράμματος» προκειμένου να τροποποιηθεί ο προγραμματισμός των δύο Φάσεων 
του έργου. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1160/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 του από 15-07-2021 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 
«Επισκευή Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Καλεντζίου», προϋπολογισμού € 10.000,00 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 4/246/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: 

Α. Εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς 
Μητροπόλεως Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Καλεντζίου», 
προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ, και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 
αριθμ. πρωτ. 1990/09-02-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
Σχέδιο  

Ορίστηκαν για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, οι 
εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου και 

Β. Εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού € 10.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση 
– αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του 
ανωτέρω υποέργου. 

6. Την αριθμ. 17/887/11-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) 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 υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι. Ν. Προφήτη Ηλία 
Καλεντζίου», προϋπολογισμού 10.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών 
μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 173056/16105/18-12-2020 απόφαση 
έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης, 
μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων, η σύναψη της οποίας 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 4/246/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την 
υλοποίηση 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. 8453/02-06-2021 εισήγηση της 
υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελής Επιτροπή 
Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή 
του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη 
από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίστηκαν τα μέλη της 
ανωτέρω Επιτροπής. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 10437/15-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1649/15-07-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 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 
«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ», με ποσό προσφοράς 7.661,10 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και ποσοστό 
έκπτωσης 5,00%. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και 
στη σχετική αριθμ. 17/887/11-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τοποθετήθηκε ως εξής: 
«Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μας για την εκτέλεση έργων με προσφυγή στη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. Εκτιμούμε ότι το 
συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να είχε προγραμματισθεί, όμως συμφωνούμε λόγω της σοβαρότητας 
και του επείγοντος της εκτέλεσής του». 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 
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Εγκρίνει το από 15-07-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 06-07-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 95514/9944/30-06-2021 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 17/887/11-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι. Ν. Προφήτη Ηλία Καλεντζίου», 
προϋπολογισμού 10.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων 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) «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ», β) «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΖΙΑΒΡΑ» και γ) «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΣΙΟΣ» 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 
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 βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού 
φορέα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ» 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 «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ», με ποσό προσφοράς 7.661,10 € 
(χωρίς Φ.Π.Α.) και 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 «Επισκευή Ι. Ν. Προφήτη Ηλία Καλεντζίου», προϋπολογισμού 10.000,00 € με 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», στον οικονομικό 
φορέα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ», με ποσό προσφοράς 7.661,10 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και ποσοστό 
έκπτωσης 5,00%  και 

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό 
των 7.661,10 € (χωρίς Φ.Π.Α.), σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων 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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

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 
 

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

           Διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου 

για την ανάθεση του έργου: «Επισκευή Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Καλεντζίου », προϋπολογισμού 

10.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 

  
     Στα Ιωάννινα, την 06-07-2021 ημέρα Τρίτη και  ώρα 09:30 π.μ. (μισή ώρα πριν την ώρα 

αποσφράγισης) οι υπογράφοντες: 

1. Αλεξίου Καλλιόπη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος 

2. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα , Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος  

3. Ζιάκκα Βαρβάρα , Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος 

 

     που αποτελούμε την επιτροπή που ορίστηκε με την απόφαση 17/887/11-6-2021 (ΑΔΑ: 

623Ν7Λ9-26Χ) της Οικονομικής Επιτροπής Π. Ηπείρου, για την διεξαγωγή του διαγωνισμού 

της επικεφαλίδας και σύμφωνα με: 

- Την με αρ.17/887/11-6-2021 (ΑΔΑ: 623Ν7Λ9-26Χ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Π. Ηπείρου, με την οποία εγκρίνεται η προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για την 

ανάθεση υλοποίησης του έργου  « Επισκευή Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Καλεντζίου »  

- Την με αρ. 95514/9944/30-6-2021 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα 

με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 με την οποία προσκλήθηκαν τρείς (3) οικονομικοί 

φορείς . 

Συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 346 της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να διενεργήσουμε 

τον διαγωνισμό αυτό. 

Μετά το πέρας που τάχθηκε από την πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης ως χρόνος 

λήξεως επίδοσης προσφορών χωρίς να εμφανισθεί ενδιαφερόμενος, και αφού διαπιστώθηκε 

ότι είχαν κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας τρείς (3) προσφορές, η Πρόεδρος κήρυξε 

την λήξη της παραλαβής προσφορών.  

Εν συνεχεία όλοι οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή και 

καταχωρήθηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Α/Α Αρ. πρωτ/ημερομηνία Επωνυμία προσφέροντα 

1 99408/10324/06-07-2021 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ                              

2 
 
99413/10325/06-07-2021 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΖΙΑΒΡΑ   

3 
 
99423/10326/06-07-2021 

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΗΤΣΙΟΣ    

 

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 95514/9944/30-06-2021 οικεία πρόσκληση κάθε φάκελος 
προσφοράς (προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, φάκελο 
δικαιολογητικών και φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών 
και μονογράφηκαν τα δικαιολογητικά από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η 
Επιτροπή αποσφράγισε σε δημόσια συνεδρίαση τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε 
και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της 
αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής των ενιαίων ποσοστών έκπτωσης , συμπληρωθήκαν 
με κόκκινο μελάνι και όλες οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά 
μειοδοσίας, (Πίνακας 2 ).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού 
Φορέα- Εργοληπτικής 
Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

1ος  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ    7.741,73 € 4,00% 

2ος ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΗΤΣΙΟΣ 7.903,02 € 2,00% 

3ος ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΖΙΑΒΡΑ           7.983,66 € 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 δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) - 

ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους. 

Στη συνέχεια κλήθηκε ο οικονομικός φορέας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ , ο οποίος είχε 

υποβάλλει προσφορά  με την μεγαλύτερη έκπτωση ( 4% ), και του ζητήθηκε  νέα βελτιωμένη 

προσφορά ο  οποίος και υπέβαλλε με  την αριθ. πρωτ. 99909 /10350 /06-07-2021  

βεπροσφορά του.  

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον 

κατωτέρω Πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές  

κατά σειρά μειοδοσίας.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
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Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού 
Φορέα- Εργοληπτικής 
Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

1ος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ     7.661,10 € 5,00% 

2ος ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΗΤΣΙΟΣ      7.903,00 € 2,00% 

3ος ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΖΙΑΒΡΑ          7.983,66 € 1,00% 

 

Ακολούθως η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. πρωτ. 99909 /10350 /06-07-2021  έγγραφό της, τον 

προσωρινό μειοδότη « ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ » να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών 

από τη λήψη της παρούσας, σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. 12.α. του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019, 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. 

Στις 15 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε σε 

συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που 

υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη « ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ »  με το αριθ. 

πρωτ. 100757/10437/07-07-2021  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 « Επισκευή Ι. Ν. Προφήτη Ηλία Καλεντζίου »,  προϋπολογισμού 10.000 € με 

Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα  « ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ »,ο οποίος προσέφερε την 

μεγαλύτερη έκπτωση, με ποσό προσφοράς 7.661,10 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και ποσοστό 

έκπτωσης 5,00%.  

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού ως κατωτέρω.  

 

Ιωάννινα  15-07-2021 

 

Η   πρόεδρος Τα μέλη 

 

Αλεξίου  Καλλιόπη       

 

Μπλιθικιώτη  Μαρινέλα     

 

 

Ζιάκκα    Βαρβάρα         
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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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1161/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης προστασίας με την κοπή δέντρων 
από την είσοδο του οίκου ευγηρίας «Ζωγράφειος» που είναι επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων-
Άρτας και έναντι του Γιαννιώτικου Σαλονιού (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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87). 
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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 τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 10944/15-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1641/15-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη: 

1.Τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη «Δήμου Ιωαννιτών με το αριθ. Πρωτ. 64950/2-7-2021΄’εγγραφό τους, 

του με αριθ. 75064/3594/3-7-2021 έγγραφου της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Ηπείρου και τέλος  το υπ αριθ. 

79817/9-7-2021 έγγραφο  του Δασαρχείου  Ιωαννίνων με το οποίο μας επιτρέπει την άμεση διάνοιξη 

αντιπυρικής ζώνης προστασίας επί του ορίου της έκτασης  του Πάρκου Άλσους έναντι του Ζωγράφειου Οίκου 

Ευγηρίας . Η υπηρεσία μας θα προβεί στο κλάδεμα και την κοπή δένδρων που είναι δίπλα στο Ζωγράφειο 

Οίκο Ευγερείας και παράλληλα στο δρόμο που οδηγεί σε αυτό με μηχανήματα και εργάτες, η συγκέντρωση 

δε όλων των δενδροκομικών και φυτικών υλικών και η απομάκρυνσή τους θα γίνει σε χώρους που επιτρέπεται 

,διότι αυτό θα βοηθήσει τα μέγιστα στην προστασία τόσο του οίκου ευγηρίας όσο και του ομώνυμου πάρκου 

Πυρσινέλλα.  

2. Την  με  αριθμ. : 106295/8639/15-07-2021` 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 

ΚΑ2020ΕΠ53000001» Υποέργο: «Διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης προστασίας με την κοπή δέντρων από την 

είσοδο του οίκου ευγηρίας «Ζωγράφειος» που είναι επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας και έναντι του 

Γιαννιώτικου Σαλονιού  (παροχή υπηρεσιών)».   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης  του υποέργου : «Διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης προστασίας με την 

κοπή δέντρων από την είσοδο του οίκου ευγηρίας «Ζωγράφειος» που είναι επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας και 

έναντι του Γιαννιώτικου Σαλονιού (παροχή υπηρεσιών)» .ΕΡΓΟ: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 

ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2020ΕΠ53000001 

«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 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων   
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης προστασίας με την κοπή δέντρων από την είσοδο του οίκου 
ευγηρίας «Ζωγράφειος» που είναι επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας και έναντι του Γιαννιώτικου 
Σαλονιού (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή υπάρχει ανάγκη 
άμεσης διάνοιξης αντιπυρικής ζώνης προστασίας επί του ορίου της έκτασης του Πάρκου Άλσους 
έναντι του Ζωγράφειου Οίκου Ευγηρίας, με κλάδεμα και κοπή των δέντρων που υπάρχουν 
δίπλα στον προαναφερόμενο οίκο και παράλληλα στο δρόμο που οδηγεί σε αυτόν, με χρήση 
μηχανημάτων και εργατών, καθώς επίσης και συγκέντρωση όλων των δενδροκομικών και 
φυτικών υλικών και απομάκρυνση αυτών σε χώρους που επιτρέπεται, διότι αυτό θα βοηθήσει 
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τα μέγιστα στην προστασία τόσο του οίκου ευγηρίας όσο και του ομώνυμου πάρκου 
Πυρσινέλλα. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Η παρέμβαση 
σχετίζεται άμεσα με το έργο κατασκευής της οδού Νιάρχου, για την οποία έχουμε τοποθετηθεί 
αρνητικά». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1162/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 του 1ου Α.Π.Ε. (μειωτικός) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης - σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου Άρτας», 
αναδόχου «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10954/15-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1645/15-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 1ο Α.Π.Ε. (μειωτικό) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 
έργου: «Βελτίωση πρόσβασης – σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου Άρτας», με 
επισυναπτόμενη εισηγητική έκθεση και την αριθμ. 3/170/15-06-2021 (Θέμα 62ο) 
γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στην συνημμένη στην ανωτέρω εισήγηση, αιτιολογική-εισηγητική έκθεση, η υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής: 

«…. ΓΕΝΙΚΑ: Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η βελτίωση της πρόσβασης από τα Ιαματικά Λουτρά 

Χανόπουλου προς το κέντρο του οικισμού, με την ανακατασκευή και βελτίωση πεζοδρομίου για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των  επισκεπτών των λουτρών. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 2019ΕΠ31860009 

TheRout_Net - Thematic routes and networks, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής  Συνεργασίας Interreg V-A 

«Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020». 

ΜΕΛΕΤΗ: Τα συμβατικά τεύχη του έργου συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 

και εγκρίθηκαν με την υπ΄αριθμ. : 104775/9932/06-08-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η.  με προϋπολογισμό 

δημοπράτησης  186.693,55 € για εργασίες και 44.806,45 € για Φ.Π.Α. (όπου ο Φ.Π.Α. 24% ) και συνολικό 

προϋπολογισμό 231.500,00€. 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η έγκριση των όρων της διακήρυξης έγινε με την Αριθμ. 20/1311/07-08-2020   απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 14/09/2020 με την ανοιχτή 

διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού  του Ν.4412/2016 .Οριστικός ανάδοχος αναδείχθηκε η εργοληπτική 

επιχείρηση ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με δ.τ. «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε. με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (47,00%) επί 

των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και ποσό 122.694,99 € με  ΦΠΑ. Με την αριθμ. 24/1561/24-09-2020 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.   

ΣΥΜΒΑΣΗ: Η Σύμβαση του έργου για το ποσό των 122.694,99 € με απρόβλεπτα αναθεώρηση και ΦΠΑ 

υπογράφηκε μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου στις 03/12/2020. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Προθεσμία περαίωσης του έργου βάσει συμφωνητικού αρχίζει από 03-12-2020 και λήγει την 

03-12-2021. 

1ος Α.Π.Ε.: Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας προτεινόμενης δαπάνης 122.694,99 € με  το ΦΠΑ όσο 

και η συμβατική,  συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Νόμου Ν. 4412/2016 <<Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγιές 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)>>  

και περιλαμβάνει: α) την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν με την 

εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο και τις εργασίες για την εφαρμογή της μελέτης, καθώς και την 

προμέτρηση των  υπολοιπόμενων εργασιών του έργου και β) την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών για την 

διόρθωση προφανών παραλείψεων της προμέτρησης της μελέτης, χωρίς τροποποίηση των σχεδίων και της 

μορφής του έργου, οι οποίες  καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 

ΑΔΑ: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0



-137- 

 

Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και 

λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται προδιαγραφές και  δεν 

προκαλείται αύξηση της συμβατικής δαπάνης του έργου. 

Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας 

εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης και χωρίς χρήση των "επί - έλλασον" 

δαπανών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021. 

Ο παρών 1ος ΑΠΕ είναι δαπάνης εργασιών 74.334,97 € με το ΦΠΑ (59.947,56€ χωρίς ΦΠΑ) μειωτικός κατά 

48.360,03€, λαμβάνοντας υπόψη την 1η τροποποίηση της μελέτης που εγκρίθηκε με την με αριθμ. 

106506/10953/15-07-2021 Απόφαση Δ/ντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 

σύμφωνα και με τη με αριθμ. 3/167/15-06-2021 (Θ.59) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου 

Δημοσίων Έργων. 

Με τις προτεινόμενες εργασίες του 1ου ΑΠΕ ολοκληρώνονται οι εργασίες που είχαν περιληφθεί στο 

αντικείμενο της μελέτης του έργου. 

Επομένως το ύψος της συνολικής δαπάνης της εργολαβίας με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

Εργασιών ανέρχεται σε ποσό των 74.334,97€ (59.947,56€ για εργασίες και 14.837,41€ για ΦΠΑ).  

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. και το 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έχει λάβει την με αριθμ. 3/170/15-06-2021 (Θ. 62) θετική 

γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Εισηγούμαστε 

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (μειωτικού) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης – 

σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου Άρτας», συνολικής δαπάνης 74.334,97€, αναδόχου ΜΕ.ΚΟΝ. 

Α.Ε. …». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (μειωτικό) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Βελτίωση πρόσβασης - σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου Άρτας», 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 αναδόχου «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.», συνολικής δαπάνης € 74.334,97 με Φ.Π.Α., ήτοι 
με μείωση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά € 48.360,03 με Φ.Π.Α., υπέρ της 
έγκρισης των οποίων (1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό 
Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, με την αριθ. 3/170/15-06-2021 (Θ.62) Πράξη του. 

Επισημαίνεται ότι η μείωση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου, οφείλεται στην 1η 
τροποποίηση της μελέτης η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 106506/10953/15-07-2021 Απόφαση 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την αριθμ. 3/167/15-
06-2021 (Θ.59) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων 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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1163/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 8ο 

Έγκριση τροποποίησης της από 25-07-2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 
Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Σχολές Μιχαήλ Αναγνωστόπουλου» και της 
Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες επισκευής και 
ανακαίνισης της Αναγνωστοπουλείου Γεωργικής Σχολής Κόνιτσας». 

Η Οικονομική Επιτροπή 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 11018/15-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1650/15-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…  Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της  Προγραμματικής Σύμβασης  που αναφέρεται στο θέμα, με  το 

αριθ. 8/10-06-2021 Πρακτικό της, και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό , εισηγείται την 1η 

τροποποίηση της , ως προς το άρθρο 4 «Διάρκεια »,  προκειμένου να παραταθεί η ισχύς  της έως της 31-12-

2022. 

Υστέρα από τα παραπάνω παρακαλούμε να εγκρίνετε: 

To σχέδιο της 1ης τροποποίησης της από 25ης Ιουλίου 2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 

Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Σχολές Μιχαήλ Αναγνωστόπουλου» και της Περιφέρειας Ηπείρου 

για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες επισκευής και ανακαίνισης της Αναγνωστοπουλείου Γεωργικής 

Σχολής Κόνιτσας»., βάσει του αριθ. 8/10-06-2021 Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης…». 

Στο συνημμένο στην εισήγηση, αριθμ. 8/10-06-2021 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

«… 

8ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΑΠΟ  25-07-2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ: 

 

1. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και 

2. ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΧΟΛΕΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ» 

 

Για την υλοποίηση του έργου: 

«Εργασίες επισκευής και ανακαίνισης της Αναγνωστοπουλείου Γεωργικής Σχολής Κόνιτσας»  

 

Σήμερα, 10-06-2021, στα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου, συνεδρίασε η κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της 

παραπάνω Προγραμματικής σύμβασης, μετά από πρόσκληση του προέδρου, με παρόντες: 

1. Την κα. Λαμπρινή Βάββα, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου. 

2. Τονκ. Αργύρη Νάκο, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου. 

3. Τον κ. Γεώργιο Μπασά, Πολιτικό Μηχανικό, εκπρόσωπο του Ιδρύματος. 

4. Τον κ. Γεώργιο Τάσσο, επιχειρηματία, εκπρόσωπο του Ιδρύματος. 

Θέμα της συνεδρίασης: 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί την 25-07-2018, μεταξύ της 

Περιφέρειας Ηπείρου και του Κοινοφελούς Ιδρύματος για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες επισκευής και 

ανακαίνισης της Αναγνωστοπουλείου Γεωργικής Σχολής Κόνιτσας». 
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Σύμφωνα με το άρθρο 5 της σύμβασης: «Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο 

συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της προγραμματικής 

σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, 

η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλόμενων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την 

υλοποίησή της, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου 

παράσταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που 

προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της». 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη ότι: 

 Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου λήγει στις 21-07-2021. Μέχρι τώρα έχουν εκτελεστεί εργασίες 

σε ποσοστό 70%. 

 Ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι 21-09-

2021 (υπ’ αριθμ. 81944/8858/09-06-2021 αίτηση).  

 Η οριστική παραλαβή του έργου προβλέπεται να γίνει 15 μήνες μετά την περαίωση του έργου, ήτοι όχι 

πριν τον Ιανουάριο του 2023.  

 Η διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης έχει οριστεί στα τρία έτη από την υπογραφή της και 

λήγει στις 25-07-2021.  

 Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Προγραμματικής Σύμβασης κάθε τροποποίηση στη διάρκεια της ΠΣ που 

υπερβαίνει τους έξι μήνες θα γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  

Εισηγείται:  

Την παράταση της διάρκειας ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης προκειμένου να καλύπτει το τροποποιημένο 

χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών του έργου, τον επιπλέον χρόνο πέραν αυτού για την πιστοποίηση 

ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων, την πληρωμή του αναδόχου και την οριστική παραλαβή του έργου. 

Συνεπώς η επιτροπή προτείνει παράταση της διάρκειας ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι 31-12-2022.  

 

Έπειτα από τα παραπάνω, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
………………………………………………………………..……………………………………………….. ….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την 1η τροποποίηση της από 25-07-2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 
Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Σχολές Μιχαήλ Αναγνωστόπουλου» και της 
Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες επισκευής και ανακαίνισης της 
Αναγνωστοπουλείου Γεωργικής Σχολής Κόνιτσας», 

ως προς τη διάρκεια ισχύος της, προκειμένου να παραταθεί έως 31-12-2022 σύμφωνα με το 
αριθμ. 8/10-06-2021 Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 5), της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 
της Προγραμματικής Σύμβασης και το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 11018/15-07-2021 
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1164/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου και κατασκευή προστατευτικού τοιχίου στην Τ.Κ. 
Χουλιαράδων λόγω επικινδυνότητας», αναδόχου ΣΕΒΑΣΤΗΣ Δ. ΡΑΠΤΗ, μέχρι την 30-09-2021. 

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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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 αρ. πρωτ. 9172/14-07-2021 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1640/15-07-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…5. ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και της ΣΕΒΑΣΤΗΣ Δ. ΡΑΠΤΗ 

Πολιτικού Μηχανικού – Ε.Δ.Ε. υπεγράφη στις 01 – 10 – 2020 Σύμβαση Κατασκευής Έργου για ποσό 

53.328,01 € (εκ του οποίου 31.682,45 € για εργασίες, 5.702,84 € για Γενικά έξοδα και Ο.Ε. , 5.607,79 € για 

απρόβλεπτες δαπάνες και 10.321,55 € για ΦΠΑ). 6. Σύμφωνα με τους όρους της Ε.Σ.Υ. η συνολική προθεσμία 

εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (04) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή 

λήγει στις 01 – 02 – 2021. Με την αριθμ. 6/302/26-02-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η παράταση περαίωσης των συμβατικών εργασιών του έργου μέχρι την 30 – 06 – 2021. 

7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Δεν έχει συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.). 

8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Έχει εκτελεστεί το 80% του Φυσικού 

αντικειμένου του έργου. 9. ΕΙΔΙΚΑ Ο ανάδοχος στην αίτησή του εκθέτει τους λόγους για τους οποίους ζητάει 

παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου. Συγκεκριμένα επικαλείται παράταση για την 

έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού και την πληρωμή των εκτελεσθέντων 

εργασιών. 

Η υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας το βάσιμο παραπάνω λόγο και λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι ο ανωτέρω λόγος 

δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εισηγούμεθα την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης 

των εργασιών του έργου μέχρι 30 -09 – 2021 μετά της νομίμου αναθεωρήσεως ...». 

6. Ό,τι 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 βατότητας δρόμου και κατασκευή προστατευτικού τοιχίου στην Τ.Κ. Χουλιαράδων λόγω 
επικινδυνότητας», αναδόχου ΣΕΒΑΣΤΗΣ Δ. ΡΑΠΤΗ, μέχρι την 30-09-2021, 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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1165/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Καθαρισμός και προστασία ιδιοκτησιών στο Δ.Δ. Κερασώνα (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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10727/14-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1632/15-07-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.    101552/8032  από  08-07-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  6.200,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2018ΕΠ53000002 

και τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», 

Υποέργο: «Καθαρισμός και προστασία ιδιοκτησιών στο Δ.Δ Κερασώνα    (παροχή υπηρεσιών)».  

8. Την από  14-07-2021 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 ρεμάτων στην περιοχή ορίων του Δ.Δ. Κερασώνα, όπου θα γίνει απομάκρυνση των φερτών 

υλικών, της βλάστησης και των προσχώσεων, προκειμένου να αποκατασταθεί η φυσιολογική ροή και να 

αποφευχθούν τα προβλήματα στις παρακείμενες ιδιοκτησίες.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Καθαρισμός και προστασία 

ιδιοκτησιών στο Δ.Δ Κερασώνα (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 

Κ.Α. 2018ΕΠ53000002, προϋπολογισμού: 6.200,00€ (με Φ.Π.Α.) …». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, 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 6.200,00 € 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 Π.Ε Ιωαννίνων «Καθαρισμός και προστασία ιδιοκτησιών στο Δ.Δ. 
Κερασώνα (παροχή υπηρεσιών), βάσει της από 14-07-2021 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι αφορά σε εργασίες, με χωματουργικά μηχανήματα για τον καθαρισμό ρεμάτων στην περιοχή 
ορίων του Δ.Δ. Κερασώνα, ήτοι απομάκρυνση των φερτών υλικών, της βλάστησης και των προσχώσεων, 
προκειμένου να αποκατασταθεί η φυσιολογική ροή και να αποφευχθούν τα προβλήματα στις 
παρακείμενες ιδιοκτησίες.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0
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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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1166/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 11ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες καθαρισμού διαπλάτυνσης κοίτης ποταμού Αώου στις θέσεις “Κρανιά” και “Μύλος 
Βακούφικο” περιοχής Βοβούσας (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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0
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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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9835/28-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1633/15-07-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.   93515/7089   από   28-06-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002  

και τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών  έργων στην Περιφέρεια  Ηπείρου 2018-2020», 

Υποέργο: «Εργασίες καθαρισμού διαπλάτυνσης κοίτης ποταμού Αώου στις θέσεις ‘’Κρανιά’’ και ‘’Μύλος 

Βακούφικο’’ περιοχής Βοβούσας  (παροχή υπηρεσιών)».  

8. Την από 28-06-2021 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 πραγματοποίηση εργασιών με 

χωματουργικά μηχανήματα βαρέως τύπου κατά μήκος της κοίτης Αώου ποταμού και συγκεκριμένα στις θέσεις 

‘’Κρανιά’’ και ‘’Μύλος Βακούφικο’’, όπου θα γίνει ανάσυρση και απομάκρυνση των φερτών υλικών, των 

προσχώσεων και της βλάστησης που έχει αναπτυχθεί. Παράλληλα θα γίνει διαμόρφωση των πρανών, ώστε να 

αποφευχθούν προβλήματα από την υπερχείλιση σε ιδιοκτησίες και εγκαταστάσεις.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες καθαρισμού 

διαπλάτυνσης κοίτης ποταμού Αώου στις θέσεις ‘’Κρανιά’’ και ‘’Μύλος Βακούφικο’’ περιοχής Βοβούσας  

(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. Ζάψας Γεώργιος, 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 2018ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες καθαρισμού διαπλάτυνσης κοίτης ποταμού 
Αώου στις θέσεις “Κρανιά” και “Μύλος Βακούφικο” περιοχής Βοβούσας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της 
από 28-06-2021 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες, με χωματουργικά 
μηχανήματα, βαρέως τύπου, κατά μήκος της κοίτης Αώου ποταμού και συγκεκριμένα στις θέσεις ‘’Κρανιά’’ 
και ‘’Μύλος Βακούφικο’’, ήτοι  ανάσυρση και απομάκρυνση των φερτών υλικών, των προσχώσεων και 
της βλάστησης που έχει αναπτυχθεί, καθώς επίσης και διαμόρφωση των πρανών, ώστε να αποφευχθούν 
προβλήματα από την υπερχείλιση σε ιδιοκτησίες και εγκαταστάσεις.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0
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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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1167/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση τοιχίων κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου στα όρια 
του πρώην Δήμου Παμβώτιδας προς Κατσανοχώρια». 

Η Οικονομική Επιτροπή 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9836/28-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1634/15-07-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ. 93519/7091 από  28-06-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 

και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 

Ηπείρου», Υποέργο: «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση τοιχίων κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου 

στα όρια του πρώην Δήμου Παμβώτιδας προς Κατσανοχώρια». 

8. Την από 28-06-2021 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 τοίχων, προσβάσεων και τάφρων απορροής, σε τμήματα του Επαρχιακού οδικού δικτύου στα 

όρια του πρώην Δήμου Παμβώτιδας και προς τα Κατσανοχώρια. Σκοπός είναι η δημιουργία ασφαλούς οδικού 

δικτύου και η ομαλή διευθέτηση των ομβρίων.  

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

αποκατάσταση τοιχίων κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου στα όρια του πρώην Δήμου Παμβώτιδας προς 

Κατσανοχώρια», 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 Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση τοιχίων κατά 
μήκος του επαρχιακού δικτύου στα όρια του πρώην Δήμου Παμβώτιδας προς Κατσανοχώρια», βάσει της 
από 28-06-2021 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια υλικών για την 
αποκατάσταση τοίχων, προσβάσεων και τάφρων απορροής, σε τμήματα του Επαρχιακού οδικού δικτύου 
στα όρια του πρώην Δήμου Παμβώτιδας και προς τα Κατσανοχώρια, με σκοπό  τη δημιουργία ασφαλούς 
οδικού δικτύου και την ομαλή διευθέτηση των ομβρίων.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0
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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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1168/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση και καθαρισμός ρεμάτων και τάφρων για την προστασία ιδιοκτησιών και 
παραγωγικών μονάδων στα όρια του Δ.Δ. Ηλιόκαλης (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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10717//14-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1635/15-07-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

1. Την υπ’ αριθ.  101551/8031 από  08-07-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00 με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2018ΕΠ53000002 

και τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», 

Υποέργο: «Αποκατάσταση και καθαρισμός ρεμάτων και τάφρων για την προστασία ιδιοκτησιών και  

παραγωγικών μονάδων στα όρια του Δ.Δ Ηλιόκαλης  (παροχή υπηρεσιών)».  

2. Την από  14-07-2021 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 καθαρισμού ρεμάτων και 

στραγγιστικών τάφρων κατά μήκος του Δ.Δ. Ηλιόκαλης αλλά και στην ευρύτερη περιοχή όπου υπάρχουν 

παραγωγικές μονάδες οι οποίες αντιμετωπίζουν  πρόβλημα από τα νερά κυρίως τους χειμερινούς μήνες. Θα 

γίνει απομάκρυνση των φερτών υλικών, της βλάστησης και των προσχώσεων, προκειμένου να διευκολυνθεί η 

ροή αλλά και να μεγαλώσει η χωρητικότητα των τάφρων σε περιόδους πλημμύρας.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση και καθαρισμός 

ρεμάτων και τάφρων για την προστασία ιδιοκτησιών και παραγωγικών μονάδων στα όρια του Δ.Δ Ηλιόκαλης  

(παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002, 

προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)  …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση και καθαρισμός ρεμάτων και τάφρων για 
την προστασία ιδιοκτησιών και παραγωγικών μονάδων στα όρια του Δ.Δ. Ηλιόκαλης (παροχή 
υπηρεσιών)», βάσει της από 14-07-2021 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 
από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε 
εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και στραγγιστικών τάφρων, κατά μήκος του Δ.Δ. Ηλιόκαλης, αλλά και στην 
ευρύτερη περιοχή όπου υπάρχουν παραγωγικές μονάδες και αντιμετωπίζουν πρόβλημα από τα νερά, 
κυρίως τους χειμερινούς μήνες, με απομάκρυνση των φερτών υλικών, της βλάστησης και των 
προσχώσεων, προκειμένου να διευκολυνθεί η ροή αλλά και να μεγαλώσει η χωρητικότητα των τάφρων 
σε περιόδους πλημμύρας.  

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0
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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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1169/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 14ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης κτηνοτροφικών υποδομών στα ορεινά του 
Ξηροβουνίου (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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10726/14-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1636/15-07-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

1. Την υπ’ αριθ.  101550/8030  από  08-07-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  18.600,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και 

με τίτλο :  «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» 

(Υποέργο: «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης κτηνοτροφικών υποδομών στα ορεινά του 

Ξηροβουνίου (παροχή υπηρεσιών)»).  

2. Την από  14-07-2021 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 αποκατάστασης και 

συντήρησης μόνιμων κοινόχρηστων κτηνοτροφικών υποδομών στα όρια του Δ.Δ. Ξηροβουνίου, προκειμένου 

να αποκατασταθούν τα προβλήματα που υπάρχουν τόσο σε εγκαταστάσεις στέγασης και συγκράτησης νερού, 

όσο και στην βελτίωση της προσπέλασης προς τα βοσκοτόπια. Συγκεκριμένα θα γίνει επισκευή και συντήρηση 

ομβροδεξαμενών και σταβλικών εγκαταστάσεων κυρίως λαμαρίνες και ενίσχυσης του φέρον οργανισμού, 

καθώς και βελτίωση της βατότητας προς τις εγκαταστάσεις και τα βοσκοτόπια.    

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες συντήρησης και 

αποκατάστασης κτηνοτροφικών υποδομών στα ορεινά του Ξηροβουνίου (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των 

πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 18.600,00€ (με Φ.Π.Α.) 

…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 18.600,00 € 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 Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης κτηνοτροφικών 
υποδομών στα ορεινά του Ξηροβουνίου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 14-07-2021 τεχνικής 
έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης 
μόνιμων κοινόχρηστων κτηνοτροφικών υποδομών στα όρια του Δ.Δ. Ξηροβουνίου, προκειμένου να 
αποκατασταθούν τα προβλήματα που υπάρχουν τόσο σε εγκαταστάσεις στέγασης και συγκράτησης 
νερού, όσο και στην βελτίωση της προσπέλασης προς τα βοσκοτόπια και συγκεκριμένα επισκευή και 
συντήρηση ομβροδεξαμενών και σταβλικών εγκαταστάσεων, κυρίως με λαμαρίνες, ενίσχυση του 
φέροντος οργανισμού, καθώς και βελτίωση της βατότητας προς τις εγκαταστάσεις και τα βοσκοτόπια.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0
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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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1170/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση όψεων εσωτερικών χώρων και συντήρηση δωμάτων και στεγών σε κτίρια 
αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου (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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10727/14-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1637/15-07-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.   101548/8029  από  08-07-2021 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: «Αποκατάσταση  όψεων εσωτερικών χώρων και συντήρηση δωμάτων και στεγών σε κτίρια 

αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».  

8. Την από  14-07-2021 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 συντήρησης και 

αποκατάστασης κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, όπου θα γίνει ανακατασκευή προσόψεων και 

δωμάτων κατά κύριο λόγο. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν επισκευαστικές εργασίες σε όψεις 

κατασκευασμένες με θερμομονωτικά υλικά αλλά και σε αυτές με παραδοσιακά σοβά. Επίσης θα γίνει 

συντήρηση και αποκατάσταση φθορών σε δώματα τα οποία στο παρελθόν είχαν επικαλυφθεί με υλικά 

προστασίας.    

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

εσωτερικών χώρων και συντήρηση δωμάτων και στεγών σε κτίρια αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 

(παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων 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. Ζάψας Γεώργιος, 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 Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση όψεων εσωτερικών χώρων και συντήρηση 
δωμάτων και στεγών σε κτίρια αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 
14-07-2021 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες συντήρησης και 
αποκατάστασης κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, με την  ανακατασκευή προσόψεων και 
δωμάτων κατά κύριο λόγο, καθώς επίσης και επισκευαστικές εργασίες σε όψεις κατασκευασμένες με 
θερμομονωτικά υλικά, αλλά και σε αυτές με παραδοσιακά σοβά και  επιπλέον συντήρηση - αποκατάσταση 
φθορών σε δώματα τα οποία στο παρελθόν είχαν επικαλυφθεί με υλικά προστασίας.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0
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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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1171/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 16ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 
εκπομπή της ΕΤ3 «ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ».  

Η Οικονομική Επιτροπή 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0
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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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 689/15-07-
2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1639/15-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με 
την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας 
Ηπείρου στην εκπομπή της ΕΤ3 «ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ».  

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Για την κάλυψη των δαπανών της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκπομπή «ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ 
ΧΩΡΙΟ», τα γυρίσματα της οποίας θα γίνουν στη Θεσπρωτία και την ορεινή Άρτα, με στόχο να 
προβληθούν και περιοχές λιγότερο γνωστές,  

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 18.996,80 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: 
«Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκπομπή «ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ», σύμφωνα με την αριθμ. 
πρωτ. 689/15-07-2021 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & 
Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

«….Η Περιφέρεια Ηπείρου σκοπεύει να προβεί στην διαφήμιση του τουριστικού της προϊόντος μέσα από τη 

συμμετοχή της στην εκπομπή της ΕΤ3 «ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ». Η συμμετοχή μας αφορά σε δυο εκπομπές, τα 

γυρίσματα των οποίων θα γίνουν στη Θεσπρωτία και την ορεινή Άρτα, με στόχο να προβάλλουμε και περιοχές 

λιγότερο γνωστές. Η εκπομπή προβάλλεται και από την ERT WORLD, με αποτέλεσμα η περιοχή μας να γίνεται 

γνωστή και στην απανταχού ομογένεια.   

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη σχετική δαπάνη 18.996,80 €, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της 

Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκπομπή «ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ»…..».  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), με το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατό να 
διατίθενται τόσα χρήματα, για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, για εκδηλώσεις προβολής, εκθέσεις 
κλπ, και μάλιστα εν μέσω πανδημίας κορονοϊού, σε μια περίοδο που οι προτεραιότητές μας πρέπει να 
είναι πρώτιστα η αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού και η διασφάλιση της δημόσιας 
υγείας.   
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0
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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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1172/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 17ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναπαραγωγή φυλλαδίων και χαρτών 
έτους 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
678/14-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1642/15-07-2021 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
για την αναπαραγωγή φυλλαδίων και χαρτών έτους 2021.  

6. κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
δήλωσε ότι συμφωνεί με τη δαπάνη, αλλά να προηγηθεί έρευνα αγοράς για την ανάθεση, 
ώστε να επιλεγεί η συμφερότερη τιμή. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 20.270,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Αναπαραγωγή φυλλαδίων και χαρτών έτους 
2021», όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, για την αναπαραγωγή φυλλαδίων 
και χαρτών της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι η Περιφέρεια 
θα συμμετάσχει κατά το προσεχές διάστημα σε τουριστικές εκθέσεις και παράλληλα υπάρχει 
ζήτηση φυλλαδίων από τα ξενοδοχεία της περιοχής, ως εξής: 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ (€) 

Θεματικοί χάρτες στα γερμανικά 5.000 
10.350,00 

Θεματικοί χάρτες στα εβραϊκά 2.000 

Γενικό φυλλάδιο στα ελληνικά 3.000 
9.920,00 

Γενικό φυλλάδιο στα αγγλικά 2.000 

Σύνολο 20.270,00 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1175/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 για την υλοποίηση του 
υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων για την βελτίωση 
των υποδομών στις λιμνοθάλασσες της ΠΕ Άρτας», αναδόχου Γούναρη Νικολάου. 

Η Οικονομική Επιτροπή 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 1658/07-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1598/12-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής: «….Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την από 01.07.2021 αίτηση του αναδόχου της 

υπηρεσίας έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου 

μέχρι 31.12.2021 για τους λόγους που αναγράφονται σε αυτή. Το έργο χρηματοδοτείται από της ΣΑΕΠ530 

Ηπείρου με Κ.Α.2020ΕΠ53000001 και η συμβατική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 24.180,00€ με ΦΠΑ. Η 

σύμβαση παροχής υπηρεσίας υπογράφτηκε στις 09.06.2021 και η προθεσμία λήγει στις 26.07.2021.Κατόπιν 

των ανωτέρω η  Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη το άρθρ.217 παρ.2 του Ν.4412/2016 εισηγείται να δοθεί 

παράταση προθεσμίας της παροχής υπηρεσίας σε ποσοστό στο ανώτερο επιτρεπόμενο όριο του 50% της 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης ήτοι μέχρι  της 17.08.2021 και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.....». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών για την υλοποίηση του 
υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων για την βελτίωση των 
υποδομών στις λιμνοθάλασσες της ΠΕ Άρτας», αναδόχου Γούναρη Νικολάου, μέχρι την 17-08-
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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1176/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο Γραμμενίτσας, 150 
θέσεων στο γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς», αναδόχου «EVEN Ι.Κ.Ε», 
μέχρι την 31-10-2021. 

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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 1654/30-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1651/15-07-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«….Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ο Δήμος Αρταίων αναφέρει ότι δεν έχουν εκδοθεί ακόμη οι 

απαραίτητες άδειες για την περάτωση του έργου του θέματος.  

Η σύμβαση  εκτέλεσης του έργου υπογράφηκε στις 31.07.2020 και η προθεσμία είναι τρεις (3) μήνες, ήτοι 

μέχρι 31.10.2020.  

Με τις αριθμό 27/1843/27.10.2020 (Θέμα  27ο) (με ΑΔΑ: Ω6ΑΒ7Λ9-ΩΚ2), 36/2297/24.12.2020 (Θέμα  14ο) 

(με ΑΔΑ: 6Β0Φ7Λ9-ΠΣ1) και  11/569/09.04.2021 (Θέμα  26ο) αποφάσεις τις Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκαν παρατάσεις προθεσμίας έως 31.12.2020, έως 31.03.2021 και έως 30.06.2021 

αντίστοιχα. 

Ο λόγος που εισηγούμαστε να δοθεί παράταση είναι κυρίως το γεγονός ότι ο Δήμος Αρταίων δεν έχει ακόμη 

ολοκληρώσει όπως αναφέρει στο σχετικό έγγραφό του, τις υποδομές σύμφωνα με την υποχρέωση που απορρέει 

από την προγραμματική σύμβαση.  

Για τους ανωτέρω λόγους  η Υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των 

εργασιών μετ’ αναθεωρήσεως μέχρι 31.10.2021 για τους λόγους που αναφέρονται στο έγγραφο του Δήμου 

Αρταίων και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά...». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο Γραμμενίτσας, 150 θέσεων 
στο γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς», αναδόχου «EVEN Ι.Κ.Ε», μέχρι την 31-10-
2021, με δικαίωμα αναθεώρησης. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Έχουμε διατυπώσει τις 
ενστάσεις μας για την επαναλαμβανόμενη και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση «έγκριση αιτημάτων χορήγησης 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών», για έργα που εκτελεί η Περιφέρειά μας. Είναι βέβαιο ότι 
γίνεται κατάχρηση του μέτρου και στις περισσότερες των περιπτώσεων, από τους ίδιους αναδόχους. Η 
θετική εισήγηση έχει καταστεί βλαπτική συνήθεια και για την Υπηρεσία που πρέπει να επανεξετάσει. Η 
ακολουθητέα πρακτική των αναδόχων, της Υπηρεσίας αλλά και της Επιτροπής οδηγεί σε ακριβότερα έργα 
που κατασκευάζονται εκτός χρονοδιαγράμματος και πάντοτε εκτός εποχής.». 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1177/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας – ΔΕΗ – για τη λειτουργία του αντλιοστασίου στράγγισης D1 και 
του αντλιοστασίου άρδευσης Α1 στο Βαθύπεδο Αμμουδιάς Ν. 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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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 της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 
3339/15-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1652/15-07-2021 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. ΓΕΝΙΚΑ Για την προστασία των γεωργικών εκτάσεων και του παρακειμένου οικισμού της περιοχής βαθυπέδου 

Αμμουδιάς, που βρίσκεται πλησίον των εκβολών του ποταμού Αχέροντα,  από πλημμυρικά φαινόμενα που θα έχουν ως 

συνέπεια να τεθούν σε κίνδυνο περιουσίες, αλλά και ανθρώπινες ζωές, είναι ανάγκη η συνεχής λειτουργία του υπάρχοντος 

αντλιοστασίου στράγγισης D1, αλλά και του αντλιοστασίου άρδευσης Α1 κατά την αρδευτική περίοδο λόγω μη 

ολοκλήρωσης του εγγειοβελτιωτικού έργου και παράδοσης των αγροτεμαχίων στους νέους δικαιούχους, του έργου 

«Εγγειοβελτιωτικό έργο βαθυπέδου Αμμουδιάς Ν. Πρέβεζας» . Η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενεργείας για την 

λειτουργία του αντλιοστασίου στράγγισης D1& άρδευσης Α1 , μέχρι 30-06-2021 σύμφωνα με τους τελευταίους εκδοθέντες 

λογαριασμούς της ΔΕΗ ανέρχεται στο  συνολικό ποσό των 16.359 € 

Για την αντιμετώπιση της ανωτέρω δαπάνης με τις με  αρ. πρωτ. 104649/8452/13-07-2021 & 104647/8451/13-07-2021 

αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης  συνολικού ποσού 16359,00(2.912,00 και 

13.447,00) € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000005 «Επέκταση  αγροτικού 

ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)»(Υποέργα: 1. Ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων του 

αντλιοστασίου στράγγισης D1 στο Βαθύπεδο Αμμουδιάς & 2. Ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου 

άρδευσης Α1 στο Βαθύπεδο Αμμουδιάς)). 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Μετά τα παραπάνω, εισηγούμαστε την έγκριση ποσού 16359,00 € για την πληρωμή της δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενεργείας –ΔΕΗ- λειτουργίας του  αντλιοστασίου στράγγισης D1 (2.912,00 Ευρώ)και του αντλιοστασίου άρδευσης Α1 

(13.447,00 Ευρώ) στο βαθύπεδο Αμμουδιάς  σε βάρος των πιστώσεων  της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000005 

«Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)» (Υποέργα: 1.Ηλεκτροδότηση των 

εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου στράγγισης D1 στο Βαθύπεδο  Αμμουδιάς & 2.Ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων 

του αντλιοστασίου άρδευσης Α1 στο Βαθύπεδο  Αμμουδιάς ). 

Συνημμένα σας υποβάλλω φωτοαντίγραφο του αποσπάσματος του 10ου πρακτικού του Π.Γ.Σ.Ε.Ε…». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 16.359,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 
(π.κ.2013ΕΠ03000013)», για την εκτέλεση των υποέργων της Περιφέρειας Ηπείρου: α) 
«Ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου στράγγισης D1 στο Βαθύπεδο 
Αμμουδιάς», ποσού 2.912,00 € και β) «Ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου 
άρδευσης Α1 στο Βαθύπεδο Αμμουδιάς» ποσού 13.447,00 € βάσει και της σύμφωνης γνώμης 
του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που 
περιλαμβάνεται στο 10ο/15-07-2021 Πρακτικό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 2 του 
Ν. 4691/2020 (ΦΕΚ Α’108), λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, για την προστασία των 
γεωργικών εκτάσεων και του παρακειμένου οικισμού της περιοχής Βαθυπέδου Αμμουδιάς, 
από πλημμυρικά φαινόμενα, πλησίον των εκβολών του ποταμού Αχέροντα, τα οποία θα έχουν 
ως συνέπεια να τεθούν σε κίνδυνο περιουσίες, αλλά και ανθρώπινες ζωές, κρίνεται απαραίτητη  
η συνεχής λειτουργία του υπάρχοντος αντλιοστασίου στράγγισης D1 αλλά και του 
αντλιοστασίου άρδευσης Α1 κατά την αρδευτική περίοδο, λόγω μη ολοκλήρωσης του 
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εγγειοβελτιωτικού έργου και παράδοσης των αγροτεμαχίων στους νέους δικαιούχους του 
έργου «Εγγειοβελτιωτικό έργο Βαθυπέδου Αμμουδιάς Ν. 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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

  

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. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 20/1178/16-07-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, 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. 106106/1630/14-07-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 23ο 

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), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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 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. 4871/15-07-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1653/15-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 5.896,69 € χωρίς Φ.Π.Α (7.311,90 € 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. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, συνολικού ποσού 7.311,90 € 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 
καθώς και υπηρεσιών και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά-αναλώσιμα, διάφορα υλικά κ.λ.π.) 
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2021»), για την προμήθεια ανταλλακτικών και για 
εργασίες συντήρησης – επισκευής για τα μηχανήματα και οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, καθώς και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα, διάφορα υλικά κ.λ.π.), 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα: 

Α/Α 
ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-

ΟΧΗΜ. 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΗΧ-ΟΧ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ 

ΠΟΣΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

1 ΚΗΗ 6038 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  1 ΚΑΖΑΝΙ 

ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ, 1 ΣΩΛΗΝΑ ΕΜΠΡΟΣ, 1 

ΣΩΛΗΝΑ ΟΠΙΣΘΙΑ, ΓΩΝΙΑ 60ο  Φ114, 4 

ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ Φ.120 

455,00 € 564,20 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ  
150,00 € 186,00 € 

2 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ4, ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ2,5, 

ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ6, ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ, 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

790,00 € 979,60 € 
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3 ΣΚΑΦΟΣ 2004 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΣΕΤ ΜΙΖΑΝΤΛΙΑΣ 

(ΦΛΑΝΤΖΕΣ-ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ), 

ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ, ΦΙΛΤΡΑ 

ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

480,00 € 595,20 € 

4 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ, 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 

890,00 € 1.103,60 € 

5 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ, ΛΟΥΚΕΤΑ, 

ΣΧΟΙΝΙΑ, ΝΑΥΤΙΚΑ 
500,00 € 620,00 € 

6 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΕΡΙΑ ΟΞΥΓΟΝΑ - ΑΣΕΤΙΛΙΝΗ 650,00 € 806,00 € 

7 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

1 TEM TELWIN - ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ  ENERGY 

1000/V, 1 TEM  TELWIN - ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ  

DOCTOR START 330, 3 TEM TELWIN - 

ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ  DRIVE 13000 12V  

1.981,69 € 2.457,30 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 5.896,69 € 7.311,90 € 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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