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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 25/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη 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. 135297/2023/06-09-2021 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα μέλη:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, μέλος 
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3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), μέλος 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα, μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική 
Χ. Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 1096/140/13-01-2011 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 
135297/2023/06-09-2021 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. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση – βελτίωση παραλιακού τμήματος της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας», 
προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ. 

2. Έγκριση του από 06-09-2021 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 «Ανακατασκευή στην περιφερειακή οδό στην περιοχή μεταξύ κόμβου 
Καρδαμιτσίων και Σταυρακίου (σύνδεση οδού Πετροπουλάκη)», προϋπολογισμού € 
360.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμού Καμπής Δ.Ε. 
Ξηροβουνίου», αναδόχου εταιρείας «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 31-12-2021. 

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Καθολικού Ι.Μ. Αγ. Νικολάου Φραγκάδων Δήμου 
Ζαγορίου» αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2021. 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες πλήρους αναστήλωσης του παλαιού σχολαρχείου και του 
παλαιού παρθεναγωγείου Γαναδιού» αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι 
την 31-12-2021. 

6. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός και απομάκρυνση φερτών υλικών κοίτης 
ποταμού Ρετσιανίτη και προστασία βάθρων γέφυρας για προστασία από πλημμυρικά 
φαινόμενα», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής 
Διενέργειας. 

7. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση καθίζησης – κατολίσθησης στην περιοχή Χριστών 
Πραμάντων», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής 
Διενέργειας. 

8. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου 
και του Δήμου Πωγωνίου για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου, για τη σύνταξη 
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αρχιτεκτονικής μελέτης για το έργο «Αντικατάσταση κουφωμάτων στο Αρρεναγωγείο 
Βήσσανης». 

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια και τοποθέτηση αρδευτικού λάστιχου τριών (3) χιλιομέτρων καθώς 
και προμήθεια είκοσι πέντε (25) δέντρων καστανιών και τοποθέτηση αυτών στην Ε.Ο. 
Ιωαννίνων - Μετσόβου». 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την συντήρηση της γέφυρας μπέλεϋ στο 
Μαζαράκι Ιωαννίνων». 

11. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή τεχνικών έργων για την διευθέτηση των όμβριων και την 
αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος στο επαρχιακό οδικό δίκτυο έως τα όρια νομού 
με Γρεβενά», προϋπολογισμού € 99.200,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής 
Διενέργειας. 

12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό Λάζαινα - 
Αμπελοχώρι», αναδόχου ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗ, μέχρι την 22-03-2022. 

13. Έγκριση μετάβασης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, κας Σταυρούλας 
Μπραΐμη – Μπότση, στο Ηράκλειο της Κρήτης το διάστημα 16-19/09/2021, για 
υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

14. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 85η Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης. 

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη μεταφορά προϊόντων και φυλλαδίων στη 
Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην ΔΕΘ. 

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 
διεθνή έκθεση ANUGA, η οποία διοργανώνεται στην Κολωνία το διάστημα 9-13/10/2021. 

17. Έγκριση λύσης εκτελεστικής σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δικτύωση και 
Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «MULLENLOWE 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.E.» 

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης ρεμάτων και χειμάρρων από Δ.Δ. 
Ελατοχωρίου έως τα όρια νομού (παροχή υπηρεσιών)». 

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών επί της 2ης 
επαρχιακής οδού». 

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση προσβάσεων, διευθέτηση όμβριων και διαμόρφωση χωμάτινης 
οδοποιίας για την εξυπηρέτηση παραγωγικών μονάδων στη ευρύτερη περιοχή του 
Ανατολικού Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)». 

21. Έγκριση του από 26-08-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-08-2021 
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. 

22. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 09-08-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση φθορών – βελτίωση επαρχιακής οδού από γέφυρα Νεράιδας – Κυπάρισσο 
– Βρυσέλλα – Παλαιοχώρι – Κοκκινιά», προϋπολογισμού € 202.000,00 με ΦΠΑ. 
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23. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας - Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς 
Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)», αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ – Ν. 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», μέχρι την 06-09-2022. 

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για μίσθωση βυτιοφόρων φορτηγών για 
επείγουσες εργασίες μεταφοράς νερού σε κτηνοτροφικές μονάδες της Π.Ε Θεσπρωτίας 
λόγω λειψυδρίας. 

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων 
ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, μέσω της Πολιτικής Προστασίας προς 
συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε πυρκαγιές στον Δήμο Φιλιατών, σε βάρος του 
ΕΦ/ΚΑΕ 9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2021. 

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων 
ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 
9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2021. 

27. Έγκριση παράτασης και τροποποίησης ως προς το χρονοδιάγραμμα, της σύμβασης της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το έργο με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY - Promoting Energy 
Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory”», στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020. 

28. Έγκριση του Πρακτικού Νο3/31-08-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) 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 2014-2020και κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την μεταφορά ποσού 
σε Εταίρο του Έργου “PRO-ENERGY - Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of 
the Balkan Mediterranean Territory”, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής 
Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020. 

30. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2021. 

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

32. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από της από 14-05-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω 
των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση 
βατότητας – κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο 
Πάργας», προϋπολογισμού € 382.000,00 με ΦΠΑ. 

33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη 
διοργάνωση του Συνεδρίου Σχεδιασμού Αυτοματισμού, Μηχανικής Υπολογιστών, Δικτύων 
Υπολογιστών και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης – Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEEDA-
CECNSM 2021). 

34. Έγκριση μερικής ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της 
Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2021. 

35. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της 
Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021. 

36. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και δέσμευσης πολυετούς 
υποχρέωσης για την πληρωμή αποδοχών απασχολούμενου προσωπικού στην Π.Ε. 
Πρέβεζας. 
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37. Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας, που ήταν σε ισχύ την 30-06-2021 και 
έγκριση τροποποίησης αυτών. 

38. Έγκριση χορήγησης Ε.Μ.Δ. και επιδομάτων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας 
Π. Ε. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2021-2022. 

39. Έγκριση διενέργειας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των 
κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και των 
Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Νομού 
Πρέβεζας, για το έτος 2022», συνολικού προϋπολογισμού 63.151,65 € με ΦΠΑ, 
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού και έγκριση δαπάνης για την 
κάλυψη δαπανών δημοσίευσης της διακήρυξης. 

40. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. Φ.301/137/03-09-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες προστασίας όχθεων και 
καθαρισμού ποταμού Λούρου στη θέση Παλαιά Φιλιππιάδα ΠΕ Πρέβεζας προς αποφυγή 
πλημμυρικών φαινομένων». 

41. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. Φ.301/138/03-09-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες ενίσχυσης ανατολικού 
αναχώματος ποταμού Μαύρης στο Τ.Κ. Γαλατά προς αποφυγή πλημμυρικών 
φαινομένων». 

42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας από καθίζηση επί της επαρχιακής οδού προς 
Πάργα (θέση Αγία Κυριακή) (παροχή υπηρεσιών)». 

43. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για χρήση στην σύνταξη μελέτης για το 
διοικητήριο Άρτας (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και 
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

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

1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση - βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ. 

2. Έγκριση του από 06-09-2021 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 «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Καναλίων Σκουληκαριάς», 
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της 
διαπραγμάτευσης. 

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα περιοχής Ροδαυγής Άρτας 
(παροχή υπηρεσιών)». 

4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση των έργων «Σύνταξη κανονισμού 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των υποδομών συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης 
λυμάτων του Δήμου Πάργας» προϋπολογισμού 24.000,00 € με ΦΠΑ και «Παροχή 
υπηρεσίας για άμεση συλλογή στοιχείων για την ολοκλήρωση αποπεράτωση 
αποχετευτικού δικτύου Πάργας» προϋπολογισμού 10.000,00 € με ΦΠΑ, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της πράξης: «Ολοκλήρωση δικτύου συλλογής ακαθάρτων της πόλης της 
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Πάργας», ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης 
και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.  

5. Έγκριση του από 03-09-2021 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 Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση προστασία βάθρων γέφυρας και κατασκευή συρματοκιβωτίων για την 
αποφυγή κατολισθήσεων επί του επαρχιακού δικτύου προς Γότιστα», προϋπολογισμού 
74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

6. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 
4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 2 «Εγκατάσταση επεξεργασίας 
λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 2.750.000,00  € 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». 

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. 
Ιωαννίνων στη διοργάνωση του Φεστιβάλ «Zagori Fiction Day IIs» στις 29/9-5/10/21. 

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. 
Ιωαννίνων στη διοργάνωση του 2ου Διεθνούς Διασυλλογικού Πρωταθλήματος  
Κωπηλασίας εις μνήμη «Σωτήρη Στάμου», στις 19-09-2021 στα Ιωάννινα. 

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

10. Έγκριση διενέργειας 6μηνης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων. 

11. 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. 

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

13. Έγκριση  τροποποίησης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, 
για το σχολικό έτος 2021-2022 με άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης: Α) του  αριθ. 
3109/24-08-2017 (Α/Α Συστήματος: 45214) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, Β) 
της αριθ. 6014/2017/31-01-2018 (Α/Α Συστήματος: 52260) πρόσκλησης σε 
διαπραγμάτευση, Γ) της αριθ. οικ. 4998/22-11-2018  πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση,  Δ) 
του  αριθ. 1826/20-06-2019 (Α/Α Συστήματος: 76036) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, Ε) της αριθ. 4673/2019/27-01-2020 (Α/Α Συστήματος: 81185) πρόσκλησης 
σε διαπραγμάτευση και ΣΤ) του αριθμ. 2796/07-08-2020 (Α/Α Συστήματος: 95949) διεθνή 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη 
διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Φεστιβάλ Φιλαρμονικών (μπαντίνων) και 
σεμινάριο επιμόρφωσης Αρχιμουσικών». 

15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Π.Ε. 
Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις, 
βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων - τεχνικά στο οδικό δίκτυο του Δήμου 
Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 461.000,00 με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την 
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης. 

16. Έγκριση διενέργειας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών – πολυμηχανημάτων – 
φωτοαντιγραφικών, γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, των Δ/νσεων 
Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ν. Πρέβεζας, για το έτος 2022», 
συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ, συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας 
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του διαγωνισμού και έγκριση δαπάνης για την κάλυψη δαπανών δημοσίευσης της 
διακήρυξης. 

17. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης των συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας  
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου που ήταν σε ισχύ την 
30.06.2021, σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 60 του Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ 
Α΄134/31.7.2021). 

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. 
Ιωαννίνων στη διοργάνωση του 15ου Γύρου Λίμνης στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2021 στα 
Ιωάννινα. 

19. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου ορεινών βοσκοτόπων περιοχής 
Λάκμου», προϋπολογισμού € 62.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής 
Διενέργειας. 

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού μετά από βροχοπτώσεις (παροχή 
υπηρεσιών)». 

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου ορεινών βοσκοτόπων περιοχής Γράμμου 
(παροχή υπηρεσιών)». 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε 
ενημέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από 27-08-2021 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1405/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση – βελτίωση παραλιακού τμήματος της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας», 
προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 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. 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 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 12/612/19-04-2021 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 – βελτίωση 
παραλιακού τμήματος της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 200.000,00 
με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 5874/16-04-2021 εισήγηση 
της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 
48995/5567/12-04-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.052.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 676 και αρ. πρωτ. 19697/1790/12-02-
2021 (ΑΔΑ: ΨΦΘΓ7Λ9-ΒΡΘ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με 
α/α 701 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 των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 
και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.  

7. Την αριθμ. 19/1056/07-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 25-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-06-2021 
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. 180771 για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση παραλιακού 
τμήματος της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.052.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός 
μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με 
ποσό προσφοράς 67.741,93 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 58,00%.   

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12887/30-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1989/30-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
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διαβιβάζει συνημμένα το από 30-08-2021 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 στην εργοληπτική επιχείρηση «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ποσό προσφοράς 67.741,93 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 
58,00%.   

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του στη σχετική αριθμ. 12/612/19-04-2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής: «Συμφωνούμε στην εισήγηση με την παρατήρηση ότι 
πρόκειται για αναγκαία αλλά αποσπασματική παρέμβαση. Η συντήρηση – βελτίωση του εθνικού 
και επαρχιακού οδικού δικτύου, ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου, πρέπει να γίνεται με 
προγραμματισμό που θα επιτρέπει επεμβάσεις σε μεγαλύτερα τμήματα επί του οδοστρώματος. Η 
ακολουθητέα πρακτική της περιφερειακής Αρχής δεν είναι αποτελεσματική και στις περισσότερες 
των περιπτώσεων οι παρεμβάσεις μας προσιδιάζουν με «μπαλώματα» και καταλήγουν σε 
κακοτεχνίες που σε μικρό διάστημα θα χρειαστούν επιπρόσθετα έξοδα για επιδιόρθωση και λόγω 
της πλημμελούς επίβλεψης. Η πρόταση μας είναι να υπάρξει προγραμματισμός για επεμβάσεις 
βελτίωσης του οδοστρώματος μεγαλύτερου μήκους, άνω του χιλιομέτρου.» 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 30-08-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-06-2021 
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. 180771 για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση παραλιακού τμήματος 
της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.052.01 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 στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα 
την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ποσό προσφοράς 67.741,93 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή 
έκπτωση 58,00%. 

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. 180771, που διενεργήθηκε στις 25-06-2021, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου Συντήρηση – βελτίωση 
παραλιακού τμήματος της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.052.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021,  

στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ποσό 
προσφοράς 67.741,93 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 58,00%, σύμφωνα με το 
από 25-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 
19/1056/07-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 30-08-
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 «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στο ποσό των 67.741,93 € χωρίς Φ.Π.Α. με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.052.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
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Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 676 και αρ. πρωτ. 19697/1790/12-02-2021 
(ΑΔΑ: ΨΦΘΓ7Λ9-ΒΡΘ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 701 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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2 ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  

 

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΟΔΟΚΑΤ 

Α.Ε.»  

του έργου: 

«Συντήρηση – βελτίωση παραλιακού τμήματος της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας»  

προϋπολογισμού 200.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

Οι υπογράφοντες: 

 

1. Τσιούμπος Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., πρόεδρος 

2. Αρκομάνης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η., τακτικό μέλος 

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

 

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

12/612/19-4-2021 απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη  

1. Την με αριθ. 19/1056/7-7-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με 

την οποία εγκρίθηκε το από 25-6-2021 1Ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του από 25-6-2021 ανοικτού 

μειοδοτικού διαγωνισμού. 

2. Την από 2-8-2021 κοινοποίηση στους συμμετέχοντες της ανωτέρω εγκριτικής απόφαση της Ο.Ε., 

μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

3. Το με αριθ. πρωτ. 123702/12605/13-8-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Η. με το οποίο κλήθηκε ο 

προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2 – 23.10 

της διακήρυξης προς έλεγχο (13-8-2021 στο ΕΣΗΔΗΣ). 

4. Το με αριθ. πρωτ. 126070/12887/19-8-2021 έγγραφο του προσωρινού αναδόχου με το οποίο 

υπέβαλε στις 19-8-2021 τα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο 

φάκελο, τα οποία είχε υποβάλλει ηλεκτρονικά στο χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Υποβολής 

Δικαιολογητικών» στις  18-8-2021.  

συνήλθαμε στις 30-8-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε 

στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.» για την κατακύρωση 

της σύμβασης.  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών, μονογράφει τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά και ύστερα από τον έλεγχο τους, διαπιστώνει ότι 

 τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και 

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

διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

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

«Συντήρηση – βελτίωση παραλιακού τμήματος της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας» στον προσωρινό 

ανάδοχο «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.» 

 

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

κατωτέρω.   

Ιωάννινα,  30 Αυγούστου 2021  

 

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η πρόεδρος Τα μέλη 

 

 

Δημήτριος Τσιούμπος 

 

 

Ιωάννης Αρκομάνης 

  

 

 

 

Άννα Μπάσιου 
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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. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1406/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση του από 06-09-2021 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 
«Ανακατασκευή στην περιφερειακή οδό στην περιοχή μεταξύ κόμβου Καρδαμιτσίων και 
Σταυρακίου (σύνδεση οδού Πετροπουλάκη)», προϋπολογισμού € 360.000,00 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. 19/1065/07-07-2021 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 «Ανακατασκευή στην 
περιφερειακή οδό στην περιοχή μεταξύ κόμβου Καρδαμιτσίων και Σταυρακίου (σύνδεση οδού 
Πετροπουλάκη)», προϋπολογισμού € 360.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ 97965/10156/02-07-2021 
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. 10166/02-07-2021 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 των Δ/νσεων 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. 13260/06-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2038/06-09-
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 
«ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με ποσό προσφοράς 229.228,27 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό 
έκπτωσης 21,04%. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 06-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 24-08-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 104394/10767/09-08-2021 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 19/1065/07-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή στην περιφερειακή οδό στην περιοχή 
μεταξύ κόμβου Καρδαμιτσίων και Σταυρακίου (σύνδεση οδού Πετροπουλάκη)», προϋπολογισμού € 
360.000,00 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) «ΝΤΑΦΛΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», β) «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε.», γ) «Α. & Π. ΛΑΜΠΡΗΣ Ο.Ε.», δ) «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» και ε) 
«TSAGOIL O.E.» 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.  
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Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα 
«ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.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 «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με ποσό προσφοράς 229.228,27 € χωρίς 
Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 21,04%. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή στην περιφερειακή οδό στην περιοχή μεταξύ κόμβου 
Καρδαμιτσίων και Σταυρακίου (σύνδεση οδού Πετροπουλάκη)», προϋπολογισμού € 360.000,00 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 «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με ποσό προσφοράς 229.228,27 € χωρίς Φ.Π.Α. και 
με ποσοστό έκπτωσης 21,04% και 

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 
229.228,27 € 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. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

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

 

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, κατά το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 95 του Ν. 
4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου 
«Ανακατασκευή στην περιφερειακή οδό στην περιοχή μεταξύ κόμβου 
Καρδαμιτσίων και Σταυρακίου (σύνδεση οδού Πετροπουλάκη)», προϋπολογισμού 
360.000,00€ με Φ.Π.Α..   
  

Στα Ιωάννινα, την 24-08-2021 ημέρα Τρίτη και  ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Χρήστος Καραγιαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος 
2. Νικόλαος Κολιός, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος  
3. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Ε. Ιωαννίνων, ως 
μέλος  
 
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και 
σύμφωνα με: 

-  Την υπ. αριθμ. 96173/7434/01-07-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2018ΕΠ53000001. 

-   Την υπ. αριθμ. 19/1065/07-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου, έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του 
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την 
υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή στην 
περιφερειακή οδό στην περιοχή μεταξύ κόμβου Καρδαμιτσίων και Σταυρακίου 
(σύνδεση οδού Πετροπουλάκη)», προϋπολογισμού 360.000,00€ με Φ.Π.Α. και 
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

-   Την υπ. αριθμ. 104394/10767/09-08-2021 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. 

Συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 339 της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να 
διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν 
παρόντα και τα τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας 
του διαγωνισμού. 
Ενώπιον της Επιτροπής, παραδόθηκαν πέντε (5) σφραγισμένοι φάκελοι. 

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε 
κατά σειρά κατάθεσής του στο πρακτικό (Πίνακας 1) και μονογραφήθηκε  από τον Πρόεδρο 
και τα μέλη της επιτροπής.  
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Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών ακολούθησε σε ανοικτή 
συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον 
Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους 
στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό (Πίνακας 
1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

 

Σειρά 
κατάταξης 

προσέλευσης 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση  

(%) 

1 ΝΤΑΦΛΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 261.290,32€ 10,00% 

2 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 229.228,27€ 21,04% 

3 Α. & Π. ΛΑΜΠΡΗΣ Ο.Ε. 249.677,41€ 14,00% 

4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 246.774,20€ 15,00% 

5 TSAGOIL Ο.Ε. 238.064,51€ 18,00% 

 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής 
συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς  και των υπογραφών, της 
ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης. 
Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον  
κατωτέρω Πίνακα 2  κατά σειρά μειοδοσίας.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση  

(%) 

1ος ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 229.228,27€ 21,04% 

2ος TSAGOIL Ο.Ε. 238.064,51€ 18,00% 

3ος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 246.774,20€ 15,00% 

4ος  Α. & Π. ΛΑΜΠΡΗΣ Ο.Ε. 249.677,41€ 14,00% 

5ος ΝΤΑΦΛΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 261.290,32€ 10,00% 

 

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

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

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

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
Η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. πρωτ. 128228/13067/24-08-2021 έγγραφό της, τον 
προσωρινό μειοδότη «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» 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 06 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., η ανωτέρω επιτροπή 
συνήλθε σε συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των 
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με το αριθ. πρωτ. 130249/13260/26-08-2021 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 «Ανακατασκευή στην περιφερειακή οδό στην περιοχή 
μεταξύ κόμβου Καρδαμιτσίων και Σταυρακίου (σύνδεση οδού Πετροπουλάκη)», 
προϋπολογισμού 360.000,00€ με Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε.», ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης με ποσό προσφοράς 229.228,27€ 
χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 21,04 %.  
Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.  

Ιωάννινα  06-09-2021 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΙΟΣ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ 
 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση  

(%) 

1ος ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 229.228,27€ 21,04% 

2ος TSAGOIL Ο.Ε. 238.064,51€ 18,00% 

3ος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 246.774,20€ 15,00% 

4ος  Α. & Π. ΛΑΜΠΡΗΣ Ο.Ε. 249.677,41€ 14,00% 

5ος ΝΤΑΦΛΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 261.290,32€ 10,00% 
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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. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1407/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμού Καμπής Δ.Ε. 
Ξηροβουνίου», αναδόχου εταιρείας «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», 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), 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. 11297/04-08-2021 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2003/01-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«… 10. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί  περίπου το 100% των 

φρεατίων, το 100% του βαρυτικού αγωγού και το 95% του καταθλιπτικού αγωγού (Απομένει το διερχόμενο 

τμήμα του καταθλιπτικού αγωγού εντός ιδιοκτησίας Καλαντζή περίπου 250 μέτρων) 

    Β. ΕΙΔΙΚΑ 

 1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος 

 Ο ανάδοχος στην από 21-7-2021 αίτησή του για τη νέα παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του 

έργου, επικαλείται τον εξής λόγο: 

 Δεν έχει λυθεί ακόμη το ζήτημα της όδευσης του καταθλιπτικού αγωγού εντός του οικοπέδου ιδιοκτησίας 

Καλαντζή (σημεία Κ1-29/Κ1-32). 

 Κατόπιν των ανωτέρω ο Ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου μέχρι 31-12-2021. 

 2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας 

 Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμο τον λόγο που αναφέρεται στην αίτηση του αναδόχου και επιπλέον αξίζει να 

σημειωθεί ότι: 

• Η όδευση του καταθλιπτικού αγωγού του έργου του θέματος για περίπου 250 μέτρα διέρχεται μέσα από 

ιδιοκτησίες, Ομοίως η όδευση του καταθλιπτικού αγωγού του άλλου υποέργου της Πράξης (Ρόκκα-

Καλαμιά-Χαλκιάδες) διέρχεται και αυτή εντός των ίδιων ιδιοκτησιών. Με απώτερο σκοπό την  όσο το 

δυνατόν λιγότερη ταλαιπωρία των ιδιοκτητών, αλλά και την ταχύτερη εκτέλεση του έργου, απαιτείται ένα 

εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε η υπηρεσία μας να προβεί σε μικρή οριζοντιογραφική τροποποίηση της 

μελέτης, η οποία θα αφορά τη διέλευση των 2 καταθλιπτικών αγωγών των 2 υποέργων της Πράξης, ώστε να 

διέρχονται σε ένα κοινό σκάμμα. Συνεπώς, επειδή η καθυστέρηση στην κατασκευή του τελευταίου τμήματος 

του καταθλιπτικού αγωγού δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, προτείνεται παράταση 

προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση για τον ανωτέρω λόγο, για διάστημα 4 μηνών. 

• Επίσης, έχει γίνει η συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων από τα αστικά δικαστήρια και αναμένεται η 

οριστική απόφαση. 

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου 

προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι τις 31-12-2021, 

η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος, συνεπώς 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμού Καμπής Δ.Ε. 
Ξηροβουνίου», αναδόχου εταιρείας «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 31-12-2021, με δικαίωμα 
αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 2063/10-08-2021 σύμφωνη γνώμη της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.  
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 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΞ8Β7Λ9-62Ρ



-23- 

 

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. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1408/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Καθολικού Ι.Μ. Αγ. Νικολάου Φραγκάδων Δήμου 
Ζαγορίου» αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», 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), 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. 13369/02-09-2021 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2021/06-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

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

υπογράφηκε την 24-01-2020  για ποσό 80.288,38 €, χωρίς το Φ.Π.Α.. 6. Ο συμβατικός χρόνος για την 

περαίωση των εργασιών είναι 12 μήνες και λήγει την 24-01-2021. 7. Ο ανάδοχος ζήτησε και πήρε παράταση 

έως 30-09-21 σύμφωνα με την υπ΄αρ. 2/85/20-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου. 7. Ο ανάδοχος ζητά β΄ παράταση έως 31-12-2021 για την ολοκλήρωση των εργασιών, εξαιτίας της 

καθυστέρησης έγκρισης της μελέτης αποκατάστασης της ξύλινης οροφής και των τοιχογραφιών από την ΕΦΑ 

Ιωαννίνων.  

Mε αυτό το δεδομένο και το γεγονός ότι έχει εκτελεστεί το 90% των εργασιών, η Υπηρεσία κρίνει βάσιμους 

τους λόγους που περιγράφονται στην αίτησή του.  

Ύστερα από τα παραπάνω και   προκειμένου να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες  εργασίες εισηγούμαστε την 

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

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Καθολικού Ι.Μ. Αγ. Νικολάου Φραγκάδων Δήμου 
Ζαγορίου» αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1409/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες πλήρους αναστήλωσης του παλαιού σχολαρχείου και 
του παλαιού παρθεναγωγείου Γαναδιού» αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», 
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). 

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 αρ. πρωτ. 13427/02-09-2021 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2022/06-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

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

υπογράφηκε την 18-09-2020  για ποσό 245.974,02 €, χωρίς το Φ.Π.Α.. 6. Ο συμβατικός χρόνος για την 

περαίωση των εργασιών είναι 12 μήνες και λήγει την 18-09-2021. 7. Ο ανάδοχος ζητά παράταση έως 30-05-

2022 για την ολοκλήρωση των εργασιών, εξαιτίας των δύσκολών καιρικών συνθηκών κατά την διάρκεια των 

χειμερινών μηνών  και την  σύνταξη του 1ου ΑΠΕ ( τακτοποιητικού ). 

Mε αυτό το δεδομένο και το γεγονός ότι έχει εκτελεστεί το 30% των εργασιών, η Υπηρεσία κρίνει βάσιμους 

τους λόγους που περιγράφονται στην αίτησή του.  

Ύστερα από τα παραπάνω και   προκειμένου να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες  εργασίες εισηγούμαστε την 

έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 30-05-2022…..». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε να 
χορηγηθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 31-12-2021. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες πλήρους αναστήλωσης του παλαιού σχολαρχείου και του 
παλαιού παρθεναγωγείου Γαναδιού» αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1410/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός και απομάκρυνση φερτών υλικών κοίτης ποταμού Ρετσιανίτη και 
προστασία βάθρων γέφυρας για προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα», προϋπολογισμού € 
74.400,00 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 
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. 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 με αρ. πρωτ. 13637/03-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2015/06-09-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

 «… Έχοντας υπόψη: 

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

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

με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Σαν αποτέλεσμα των μεγάλης κακοκαιρίας που έπληξε το Ν. Άρτας και που τμήματα αυτού κηρύχθηκαν 

σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων και περιοχές του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, ήταν 

η υπερχείλιση ρεμάτων , χειμάρρων, ποταμών κλπ.  Συγκεκριμένα, στον ποταμό Ρετσιανίτη οι μεγάλοι 

όγκοι νερού αλλά και η ταχύτητα αυτού, σαν συνέπεια της έντονης και σε μεγάλη διάρκεια βροχόπτωσης, 

τα φερτά υλικά ( ογκόλιθοι, κορμοί δένδρων κλπ, προξένησαν ζημιές σε υπάρχοντα αντιπλημμυρικά έργα 

( σαρζανετ, τοιχία κ.α.), υπέσκαψαν θεμέλια γεφυριών, προκάλεσαν ζημιές σε παρακείμενες ιδιοκτησίες, 

αφού η κοίτη του άλλαξε προκαλώντας όλα τα παραπάνω.  Απαιτείται λοιπόν άμεσα η διευθέτηση της 

κοίτης του ποταμού Ρετσιανίτη και η εκβάθυνση αυτής, καθώς  και η αποκατάσταση όσων φθορών 

υπέστησαν τα αντιπλημμυρικά έργα ή η κατασκευή νέων , όπου απαιτείται, ώστε να θωρακιστεί η περιοχή 

σε ενδεχόμενα παρόμοια φαινόμενα και να προστατευθούν οι παρακείμενες ιδιοκτησίες.  

3. Με την αρίθμ. πρωτ. :  134585/11185/03.09.2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου σε βάρος των 

πιστώσεων της  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000002 εγκρίθηκε  πίστωση ποσού 74.400,00 € με 

Φ.Π.Α., όσος και ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών,  προκειμένου να αντιμετωπιστεί το 

φαινόμενο αυτό. 

4. Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα 

συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ.: 134615/13635/03.09.2021 απόφαση της 

Δ.Τ.Ε./Π.Η.          

Με βάση τα παραπάνω εισηγούμαστε  

Α. την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 

32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  του υποέργου  : « Άμεσος καθαρισμός και 

απομάκρυνση φερτών υλικών κοίτης ποταμού Ρετσιανίτη και προστασία βάθρων γέφυρας για προστασία από 

πλημμυρικά φαινόμενα » του έργου : « Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια 

Ηπείρου 2018-2020 » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000002, προϋπολογισμού 74.400,00 €. 

Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος 

αποτελούμενη  από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Μαριλένα Μπλιθικιώτη Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, ως πρόεδρος 

β) Καλλιόπη Αλεξίου Πολιτικό Μηχανικό  στην Υπηρεσία μας,  ως μέλος 

γ) Αγνή Κερομύτη Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. στην Υπηρεσία μας ως μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

α) Άννα Μπάσιου Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Νικόλαο Κολιό Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

γ) Κατερίνα Καραγιώτη Πολιτικό  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.  

…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεσος καθαρισμός και απομάκρυνση φερτών 
υλικών κοίτης ποταμού Ρετσιανίτη και προστασία βάθρων γέφυρας για προστασία από πλημμυρικά 
φαινόμενα», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 134615/13635/03.09.2021 
απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της 
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σχετικής 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 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. 13637/03-09-2021 (ανωτέρω 
υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και 

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 της διαδικασίας της 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός και 
απομάκρυνση φερτών υλικών κοίτης ποταμού Ρετσιανίτη και προστασία βάθρων γέφυρας για προστασία 
από πλημμυρικά φαινόμενα», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως 
εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Μαριλένα Μπλιθικιώτη Πολιτικός Μηχανικός, ΔΤΕ ΠΗ, Πρόεδρος 

β) Καλλιόπη Αλεξίου Πολιτικός Μηχανικός, ΔΤΕ ΠΗ 

γ) Αγνή Κερομύτη Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., ΔΤΕ ΠΗ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Άννα Μπάσιου Τοπογράφος Μηχανικός, ΔΤΕ ΠΗ, Αναπληρώτρια Προέδρου 

β) Νικόλαος Κολιός Πολιτικός Μηχανικός, ΔΤΕ ΠΗ 

γ) Κατερίνα Καραγιώτη Πολιτικός Μηχανικός, ΔΤΕ ΠΗ 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, τονίζοντας ότι συμφωνεί με την σκοπιμότητα και 
αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου, 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1411/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση καθίζησης – κατολίσθησης στην περιοχή 
Χριστών Πραμάντων», προϋπολογισμού € 65.720,00 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).  

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 με αρ. πρωτ. 13776/06-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2035/06-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

 «… Έχοντας υπόψη: 

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

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

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Στην επαρχιακή οδό προς Χριστούς Πραμάντων, σαν αποτέλεσμα των δυσμενών καιρικών συνθηκών που 

επικράτησαν στην περιοχή καθόλη τη διάρκεια του χειμώνα ( χαμηλές θερμοκρασίες, παγετός, μεγάλα ποσοστά 

βροχόπτωσης), ήταν τα όμβρια ύδατα, αλλά και τα εγκλωβισμένα υπόγεια, να παρασύρουν τα πρανή κατάντη 

με κίνδυνο ολίσθησης της οδού προκαλώντας ταυτόχρονα και μεγάλες φθορές στο οδόστρωμα της ( έντονες 

ρηγματώσεις, καθιζήσεις κ.α.) καθιστώντας τη διέλευση επικίνδυνη. Απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση των 

παραπάνω, ώστε η οδός να κυκλοφορείται με ασφάλεια.    

3. Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα 

συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. : 126408/12921/19-08-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η., 

προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η βατότητα στην οδό και να κυκλοφορείται με ασφάλεια.     

εισηγούμαστε 

Α. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 

32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  του υποέργου : « Αποκατάσταση καθίζησης – 

κατολίσθησης στην περιοχή Χριστών Πραμάντων   » του έργου : « Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 

ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020 - 2022 » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, 

προϋπολογισμού 65.720,00 €.  

Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος 

αποτελούμενη  από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Αμαλία Δόνου Αρχιτέκτονα Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, ως πρόεδρος 

β) Βαρβάρα Ζιάκκα Αρχιτέκτονα Μηχανικό  στην Υπηρεσία μας, ως μέλος 

γ) Βιολέτα Τζανίδη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας ως μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

α) Δέσποινα Σιαμπίρη Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Νικόλαο Κολιό Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

γ) Άννα Μπάσιου Τοπογράφο  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.  

…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
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 
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Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου «Αποκατάσταση καθίζησης – 
κατολίσθησης στην περιοχή Χριστών Πραμάντων», προϋπολογισμού 65.720,00 € με ΦΠΑ, 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με 
την αριθμ. πρωτ. 126408/12921/19-08-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της 
Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020 - 2022» 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. 13776/06-09-2021 
(ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και 

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 της διαδικασίας 
της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
καθίζησης – κατολίσθησης στην περιοχή Χριστών Πραμάντων», προϋπολογισμού € 65.720,00 
με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 
και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Αμαλία Δόνου Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ΔΤΕ ΠΗ, Πρόεδρος 

β) Βαρβάρα Ζιάκκα Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ΔΤΕ ΠΗ 

γ) Βιολέτα Τζανίδη Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΔΤΕ ΠΗ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Δέσποινα Σιαμπίρη Τοπογράφος Μηχανικός, ΔΤΕ ΠΗ, Αναπληρώτρια Προέδρου 

β) Νικόλαος Κολιός Πολιτικός Μηχανικός, ΔΤΕ ΠΗ 

γ) Άννα Μπάσιου Τοπογράφος Μηχανικός, ΔΤΕ ΠΗ 

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

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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1412/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου, για τη σύνταξη 
αρχιτεκτονικής μελέτης για το έργο «Αντικατάσταση κουφωμάτων στο Αρρεναγωγείο 
Βήσσανης». 

Η Οικονομική Επιτροπή 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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ΑΔΑ: ΨΞ8Β7Λ9-62Ρ



-34- 

 

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. 13808/07-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2011/03-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Προς  την Περιφέρεια Ηπείρου, υποβλήθηκε, εκ μέρους του Δήμου Πωγωνίου, με το υπ΄αριθμ. Πρωτ.  4701/19-

07-2021 , (ΣΧΕΤ. 5796/06-09-2021 ΑΔΑ 6Ξ4ΙΩ1Ω-ΛΜΩ), έγγραφό του , αίτημα για τη διάθεση   υπαλλήλου   

της  Περιφέρειας  Ηπείρου ειδικότητας    ενός (1) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ώστε να προβεί την 

σύνταξη μελέτης ως αναφέρονται κατωτέρω : 

Αρχιτεκτονικές μελέτες για τη σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών για το έργο: 

• Αντικατάσταση κουφωμάτων στο Αρρεναγωγείο Βήσσανης 

Όπως  προκύπτει από την αριθ. 125/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Δ. Πωγωνίου, το  ως άνω αίτημα έχει ως 

ουσιαστική βάση το ότι στο Δήμο Δ. Πωγωνίου  υφίσταται  έλλειψη κατάλληλου τεχνικού προσωπικού ώστε 

να προβεί   στην σύνταξη μελέτης , στα πλαίσια υλοποίησης των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί από το 

Δήμο Πωγωνίου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του  άρθρου 99 «Συμβάσεις 

διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας» του Ν.3852/2010  (Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας παρακαλούμε  

να αποφασίσετε για :  

Την έγκριση σύναψης  Σύμβασης Διαβαθμιδικής  Συνεργασίας μεταξύ   Περιφέρειας Ηπείρου και  του Δήμου  

Πωγωνίου  επί του ανωτέρω περιγραφόμενου αιτήματος. 

Την έγκριση των όρων της εν λόγω Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας , όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο 

σχετικό επισυναπτόμενο κείμενο. 

Το προσωπικό που διατίθεται είναι : Η κα Δόνου Αμαλία, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, υπάλληλος της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει την σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου 
και του Δήμου Πωγωνίου, με σκοπό την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Πωγωνίου, για την 
σύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτης για το έργο «Αντικατάσταση κουφωμάτων στο Αρρεναγωγείο 
Βήσσανης», δεδομένης της έλλειψης κατάλληλου τεχνικού προσωπικού στον Δήμο Πωγωνίου 
και  

εγκρίνει τους όρους της Σύμβασης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) 
αριθμ. πρωτ. 13808/07-09-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, Σχέδιο. 

Συγκεκριμένα, σκοπός της ως άνω Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, είναι η τεχνική 
υποστήριξη του Δήμου Πωγωνίου από ειδικευμένο προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου, 
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προκειμένου να προβεί στη σύνταξη μελέτης για το έργο «Αντικατάσταση κουφωμάτων στο 
Αρρεναγωγείο Βήσσανης». 

 Το ειδικευμένο προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου που διατίθεται για την τεχνική υποστήριξη 
του Δήμου Πωγωνίου είναι η υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της  Περιφέρειας Ηπείρου, 
κα Δόνου Αμαλία, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.  

 Ορίζει για την Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, 
ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ηπείρου, τον κ. Μπάγκα Χριστόφορο, ΤΕ Πολιτικών 
Μηχανικών Δομικών Έργων, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, με 
αναπληρωτή του τον κ. Κυριαζή Βασίλειο, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1413/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια και τοποθέτηση αρδευτικού λάστιχου τριών (3) χιλιομέτρων καθώς και 
προμήθεια είκοσι πέντε (25) δέντρων καστανιών και τοποθέτηση αυτών στην Ε.Ο. Ιωαννίνων -
Μετσόβου». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 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 Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12429/18-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1938/20-08-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη:…. 

1. Το συνεχές  φαινόμενο τις κατολίσθησης του εδάφους στην περιοχή του Μετσόβου για την προστασία της 

περιοχής θα προβούμε στην φύτευση δένδρων καστανιάς η οποία είναι δένδρο ανθεκτικό στις καιρικές 

συνθήκες τις περιοχής και το ριζικό σύστημα είναι κατάλληλο στη συγκράτηση του εδάφους με την 

τοποθέτηση συστήματος άρδευσης. Η φύτευση θα γίνει εκατέρωθεν της Εθνικής οδού Ιωαννίνων Μετσόβου. 

2. Την  με  αριθμ. : 121435/10292/10-08-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 12.000,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022». ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001 με υποέργο: «Προμήθεια και τοποθέτηση αρδευτικού λάστιχου τριών (3) χιλιομέτρων 

καθώς και προμήθεια είκοσι πέντε (25) δέντρων καστανιών και τοποθέτηση αυτών στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-

Μετσόβου». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Προμήθεια και τοποθέτηση 

αρδευτικού λάστιχου τριών (3) χιλιομέτρων καθώς και προμήθεια είκοσι πέντε (25) δέντρων καστανιών και 

τοποθέτηση αυτών στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Μετσόβου ΕΡΓΟ: « Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και δράσεων 

Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022».ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, 

προϋπολογισμού: 12.000,00 € (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 12.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια και τοποθέτηση αρδευτικού λάστιχου τριών (3) 
χιλιομέτρων καθώς και προμήθεια είκοσι πέντε (25) δέντρων καστανιών και τοποθέτηση αυτών στην Ε.Ο. 
Ιωαννίνων-Μετσόβου», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι θα πραγματοποιηθεί φύτευση δένδρων καστανιάς 
η οποία είναι δένδρο ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες τις περιοχής και το ριζικό σύστημα είναι κατάλληλο 
στη συγκράτηση του εδάφους, με την τοποθέτηση συστήματος άρδευσης εκατέρωθεν της Εθνικής οδού 
Ιωαννίνων Μετσόβου, για την αντιμετώπιση  του συνεχούς φαινομένου της κατολίσθησης του εδάφους 
στην περιοχή του Μετσόβου και για την προστασία της περιοχής. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΞ8Β7Λ9-62Ρ
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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. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1414/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την συντήρηση της γέφυρας μπέλεϋ στο 
Μαζαράκι 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: ΨΞ8Β7Λ9-62Ρ
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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 Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12916/06-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2036/06-09-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη:…. 

1. Ότι, μετά από αυτοψία υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών 

συντήρησης της μεταλλικής γέφυρας, αφού λόγω της παλαιότητας αλλά και των βαρέων και συνεχών φορτίων 

(μεταφορά ζωικού βασιλείου και ζωοτροφών) αφού μέσω αυτής εξυπηρετούνται  κατά κύριο λόγο οι 

κτηνοτρόφοι της περιοχής, τα μεταλλικά της στοιχεία έχουν παραμορφωθεί και χρήζουν άμεσης 

αντικατάστασης, προκειμένου  να κυκλοφορείται με ασφάλεια. 

2. Την  με  αριθμ. πρωτ. : 126220/10670/19-08-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης 

διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση – 

αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»  της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με υποέργο : «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την συντήρηση της γέφυρας 

μπέλευ στο Μαζαράκι Ιωαννίνων»     

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων 

για την συντήρηση της γέφυρας μπέλευ στο Μαζαράκι Ιωαννίνων» του έργου :  «Συντήρηση – αποκατάσταση 

εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»  της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  

2018ΕΠ53000001,  προϋπολογισμού 24.800,00 €.. …». 

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. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο  
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την 
συντήρηση της γέφυρας μπέλεϋ στο Μαζαράκι Ιωαννίνων», σύμφωνα με τη σχετική μελέτη (Τεχνική 
έκθεση-Προϋπολογισμός) όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
επειδή απαιτείται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και συγκεκριμένα αντικατάσταση των 
παραμορφωμένων  μεταλλικών στοιχείων της ως άνω γέφυρας, λόγω τόσο της παλαιότητά της όσο και 
των βαρέων και συνεχών φορτίων (μεταφορά ζωικού βασιλείου και ζωοτροφών), για την ασφαλή 
κυκλοφορία σε αυτή και την εξυπηρέτηση κατά κύριο λόγο των κτηνοτρόφων της περιοχής.   
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΞ8Β7Λ9-62Ρ
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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. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1415/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Κατασκευή τεχνικών έργων για την διευθέτηση των όμβριων και την αποκατάσταση φθορών του 
οδοστρώματος στο επαρχιακό οδικό δίκτυο έως τα όρια νομού με Γρεβενά», προϋπολογισμού € 
99.200,00 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 
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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 12635/27-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1986/27-08-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 

 Το Ν. 4412/16  ‘’Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α’)  «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

 Την υπ’ αριθ. 122827/10427 από 11-08-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού  99.200,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της  ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 

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

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο : «Κατασκευή τεχνικών έργων για την διευθέτηση των όμβριων 

και την αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος  στο επαρχιακό οδικό δίκτυο έως τα όρια νομού με 

Γρεβενά»). 

 Τα από  27-08-2021  συμβατικά τεύχη  του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από 

την Υπηρεσία μας, με την υπ’ αριθ. 130784/13285/27-08-2021 απόφαση. 

Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας 

ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί 

να γίνει προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα 

πρόκειται για την: 

 Άμεση αποκατάσταση τεχνικών έργων,  τάφρων διευθέτησης και  απορροής, καθώς και την σταθεροποίηση 

των πρανών με τοίχους από συρματοκιβώτια, κατά μήκος του Επαρχιακού οδικού δικτύου έως τα όρια με 

το Δ.Δ. Σαμαρίνας του Νομού Γρεβενών.  

 Στο συγκεκριμένο τμήμα του οδικού δικτύου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που προκαλούνται από την 

ανεξέλεγκτη ροή των υπογείων και επιφανειακών νερών, τα οποία χρήζουν άμεσης αποκατάστασης τόσο 

για την σταθεροποίηση του δρόμου όσο και για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων.  

 Λόγω του ότι οι εργασίες θα γίνουν σε περιοχή με μεγάλο υψόμετρο και τις κακές καιρικές συνθήκες που    

      επικρατούν κατά την περιοχή του χειμώνα, θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν οι εργασίες.  

 Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη: 

Τακτικά μέλη :  

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχ/κος  Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι. 

2. Κωνσταντίνος Μπότης,  Πολιτικός Μηχ/κος Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι. 

3. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχ/κος, Τ.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι. 

Αναπληρωματικά μέλη :  

1. Κωνσταντίνος Γκεσούλης,  Πολιτικός  Μηχ/κος Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι. 

2. Μαρινέλλα Μπλιθικιώτη,  Πολιτικός Μηχ/κος Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε. Π.Η. 

3. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχ/κος  Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι. 

Εισηγούμαστε  

1. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το 

άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Κατασκευή τεχνικών έργων για την διευθέτηση των 

όμβριων και την αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος στο επαρχιακό οδικό δίκτυο έως τα όρια 

νομού με Γρεβενά». 

2. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Κατασκευή τεχνικών έργων για την διευθέτηση 
των όμβριων και την αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος στο επαρχιακό οδικό δίκτυο έως τα 
όρια νομού με Γρεβενά», προϋπολογισμού € 99.200,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου 
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όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ 130784/13285/27-08-
2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίνει τη δαπάνη και 
τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του 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. 12635/27-08-2021 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και  

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 της διαδικασίας της 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τεχνικών έργων για 
την διευθέτηση των όμβριων και την αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος  στο επαρχιακό οδικό 
δίκτυο έως τα όρια νομού με Γρεβενά», προϋπολογισμού € 99.200,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από 
υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου  και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω 
Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ιωάννης Μάμαλης Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι., Πρόεδρος 

2. Κωνσταντίνος Μπότης Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι. 

3. Αθανάσιος Νάκας Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Κωνσταντίνος Γκεσούλης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι., Αναπληρωτής 
Προέδρου 

2. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε. Π.Η. 

3. Ιωάννης Αρκομάνης 
 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι. 

 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1416/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό Λάζαινα - 
Αμπελοχώρι», αναδόχου ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗ, μέχρι την 22-03-2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
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. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 13311/31-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1995/31-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:   

«….3. Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι βάσει της προσφοράς, 25.528,07 € χωρίς το Φ.Π.Α., το δε 

συμφωνητικό υπογράφηκε την 22-03-2021.4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει την 22-09-

2021. 5. Με την από 30-08-2021 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών 

για έξι (6) μήνες, ήτοι έως 22-03-2022. 6. Δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες της σύμβασης για λόγους 

που αναφέρονται στην ανωτέρω σχετική του αναδόχου, και απαιτείται η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου. 

 Ύστερα από τα παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

        την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, μέχρι 22-03-2022 με δικαίωμα 

αναθεώρησης προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου … .». 

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 «Άμεση αντιμετώπιση καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό Λάζαινα - Αμπελοχώρι», 
αναδόχου ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗ, μέχρι την 22-03-2022, 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1417/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση μετάβασης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, κας Σταυρούλας Μπραΐμη – 
Μπότση, στο Ηράκλειο της Κρήτης το διάστημα 16-19/09/2021, για υπηρεσιακούς λόγους και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης 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), 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 εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 965/31-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1997/31-08-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
μετάβασης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κας Σταυρούλας Μπραΐμη – Μπότση, στο 
Ηράκλειο της Κρήτης, το διάστημα 16-19/09/2021, για υπηρεσιακούς λόγους. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την μετακίνηση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κας Σταυρούλας Μπραΐμη – 
Μπότση, στο Ηράκλειο της Κρήτης, το διάστημα 16-19/09/2021, για υπηρεσιακούς λόγους και   

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος του ΕΦ 072 και 
ΚΑΕ 0716 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 
2021, όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρονται, για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης, ημερήσιας 
αποζημίωσης και διανυκτέρευσης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΣΟ (€) 

Δαπάνη μεταφοράς της Σταυρούλας Μπραΐμη - Μπότση (αεροπορικό εισιτήριο λόγω αδυναμίας 

υποστήριξης της μετακίνησης από ΚΤΕΛ καθόσον δεν υπάρχει απευθείας ανταπόκριση Ιωάννινα-Ηράκλειο 

και καθίσταται ο πλέον πρόσφορος τρόπος μετάβασης) 

327,00 

Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης της Σταυρούλας Μπραΐμη - Μπότση το διάστημα 16-19/09/2021 (4 ημέρες 

Χ 40,00) 

160,00 

Δαπάνη διανυκτέρευσης της Σταυρούλας Μπραΐμη - Μπότση το διάστημα 16-19/09/2021 (3 ημέρες Χ 94,00 

€) 

282,00 

ΣΥΝΟΛΟ 769,00 

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. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1419/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη μεταφορά προϊόντων και φυλλαδίων 
στη Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην ΔΕΘ. 

Η Οικονομική Επιτροπή 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 εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
837/06-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2030/06-09-2021 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
για τη μεταφορά προϊόντων και φυλλαδίων στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή της 
Περιφέρειας Ηπείρου στην ΔΕΘ. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Για την κάλυψη των δαπανών, για τη μεταφορά προϊόντων και φυλλαδίων στη Θεσσαλονίκη, 
για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, συμμετοχή 
η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 12/56/19-7-2021 Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης,  

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 1.000,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με ΚΑ 2020ΕΠ53000001 και 
τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-
2022», Υποέργο «Μεταφορά προϊόντων στη ΔΕΘ». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, με το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατό 
να διατίθενται τόσα χρήματα, 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1420/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διεθνή 
έκθεση ANUGA, η οποία διοργανώνεται στην Κολωνία το διάστημα 9-13/10/2021. 

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 
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 της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 835/06-09-
2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2029/06-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με 
την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας 
Ηπείρου στην Διεθνή Έκθεση τροφίμων και ποτών ANUGA, η οποία διοργανώνεται στην Κολωνία, 
το διάστημα 9-13/10/2021. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην Διεθνή Έκθεση τροφίμων και 
ποτών ANUGA, η οποία διοργανώνεται στην Κολωνία, το διάστημα 9-13/10/2021,  με περίπτερο 132 τ.μ., 
μέσα στον χώρο της ελληνικής συμμετοχής, ως συνεκθέτης της Enterprise Greece, με φιλοξενία 
παραγωγών από όλη την Ήπειρο, συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.12/56/19-07-2021 
απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 

Α) Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 76.532,80 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος 
των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2021 ΕΦ 071 ΚΑΕ 
9779 (Πολιτιστικές δράσεις και διοργάνωση – συμμετοχή σε ημερίδες, εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές 
εκδηλώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου), για την ενοικίαση και κατασκευή του εκθεσιακού περιπτέρου και 

Β) τη δαπάνη συνολικού ποσού 5.000,00 € με ΦΠΑ  και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με ΚΑ 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο «Συμμετοχή της 
Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση ANUGA 2021», για την μεταφορά των προϊόντων.   

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, με το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατό να 
διατίθενται τόσα πολλά χρήματα, 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1421/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση λύσης εκτελεστικής σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δικτύωση και 
Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «MULLENLOWE 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.E.». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), 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), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 29/1456/22-09-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία άνω των ορίων του Ν. 
4412/2016, για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έναν ανάδοχο και καταρτίσθηκαν οι όροι της 
διακήρυξής του, για την υλοποίηση του έργου: «Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 1.499.860,60 € με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης, η οποία 
έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5007948, 
με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών 
της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 
100365/4139/21-09-2017 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, και βάσει των αριθμ. πρωτ. αριθμ. 2240/5-9-2017 και 2370/21-9-2017 εγγράφων της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, με τα οποία διατυπώθηκε η θετική γνώμη για το 
σχέδιο των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης του έργου. Επίσης, εγκρίθηκε η δαπάνη 
και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, ποσού 1.499.860,60 € με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ01810036 και τίτλο «Δικτύωση και 
Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του έργου. 

6. Τις αριθμ. 5/240/12-02-2018, 16/855/04-05-2018, 23/1296/29-06-2018 και 33/2000/03-10-2018 
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες εγκρίθηκαν τα Πρακτικά της Επιτροπής 
Διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του θέματος και κατακυρώθηκαν τα 
αποτελέσματά του στην εταιρεία «MULLENLOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.E.», και εγκρίθηκε η σύναψη 
συμβάσεως με την ανωτέρω μειοδότρια εταιρεία, ως ανάδοχο της Περιφέρειας Ηπείρου για την 
υλοποίηση του έργου «Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου», της 
ομώνυμης Πράξης η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του Ε.Π. «ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-
2020» με κωδικό ΟΠΣ 5007948, στο ποσό των 1.122.062,14 € χωρίς ΦΠΑ (1.391.357,05 € με ΦΠΑ), 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 
2017ΕΠ01810036 και τίτλο «Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου». 

7. Την αριθμ. 13/966/12-04-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων που απορρέουν από την από 10-12-2018 Συμφωνία – πλαίσιο της 
Περιφέρειας Ηπείρου με την εταιρεία «MULLENLOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.E.», ανάδοχο του έργου 
«Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου», καθώς και οι προκαλούμενες 
δαπάνες, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 
2017ΕΠ01810036 και συγκεκριμένα για τις Δράσεις: 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9.1, 
2.11 και για τη Δράση 2.10 «ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ», ποσού 
84.208,00 € πλέον ΦΠΑ.  

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 833/03-09-
2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2009/03-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην 
οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το από 3-9-2021 Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης του έργου Δικτύωση 

και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου» με το οποίο εισηγείται στον επόπτη – συντονιστή  την 

λύση της εκτελεστικής σύμβασης που αφορά στο υποέργο 2.9.1 «Οργάνωση τοπικού γαστρονομικού 

φεστιβάλ» και απορρέει από την από 10-12-2018 Συμφωνία – πλαίσιο του έργου με κωδ. MIS «5007948». Το 

συνολικό συμβασιοποιημένο ποσό ανέρχεται στα 100.539,20 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα 

ΦΠΑ και ως τώρα έχει υλοποιηθεί τμήμα ποσού 56.469,60 €. Η αρχική ημερομηνία λήξης της ως άνω 

σύμβασης ήταν η 31-12-2020 και παρατάθηκε (κατά το μέγιστο δυνατό, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην 

από 10-12-2018 Συμφωνία – πλαίσιο) ως τις 30-9-2021. Δεδομένων όμως των έκτακτων συνθηκών που 

δημιούργησε η πανδημία COVID-19, δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί το υπόλοιπο τμήμα της ως εκτελεστικής 

σύμβασης και γι’ αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη λύση της, με την επιφύλαξη πως όταν οι συνθήκες το 

επιτρέψουν, θα συναφθεί εκ νέου εκτελεστική σύμβαση.  .…». 
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Στο συνημμένο στην εισήγηση, από 03-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης της 
Συμφωνίας – πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων του έργου του θέματος, αναφέρονται επιλέξει τα 
εξής:  

«…       ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Η Επιτροπή παρακολούθησης της Συμφωνίας – πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων του έργου «Δικτύωση 

και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου», στο πλαίσιο της Πράξης «Δικτύωση και Προβολή του 

Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου» που συγκροτήθηκε με την με αριθ.πρωτ.: οικ.16423/165 Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου συνεδρίασε σήμερα 3-9-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00 στο γραφείο 141 της 

Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα την εισήγηση στον επόπτη – συντονιστή  για την λύση της εκτελεστικής σύμβασης 

που αφορά στο υποέργο 2.9.1 Οργάνωση τοπικού γαστρονομικού φεστιβάλ. 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 

 Την από 7-6-2019 σχετική εκτελεστική σύμβαση. 

 Την από 20-7-2020 τροποποίησή της με την οποία παρατάθηκε η διάρκειά της κατά το μέγιστο 

προβλεπόμενο όριο (ως τις 30-9-2021)   

 Το από 1-9-2021 έγγραφο του Αναδόχου MULLENLOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. με 

το οποίο ζητά την λύση της ως άνω εκτελεστικής σύμβασης επειδή η ολοκλήρωση του έργου δεν είναι 

δυνατό να υλοποιηθεί ως τις 30-9-2021, λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία 

COVID-19. 

Εισηγείται την λύση της εκτελεστικής σύμβασης που αφορά στο υποέργο 2.9.1 Οργάνωση τοπικού 

γαστρονομικού φεστιβάλ. Η Επιτροπή θα επανέλθει εκ νέου στο θέμα, προκειμένου να εισηγηθεί την σύναψη 

νέας εκτελεστικής σύμβασης για το τμήμα του ανωτέρω υποέργου που δεν έχει υλοποιηθεί, όταν οι συνθήκες 

το επιτρέψουν. 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Τα μέλη 

1. Ηλίας Γκαρτζονίκας  

2. Αναστάσιος Κατσικούδης 

3. Σωτήριος Λώλης  

4. Βασιλική Μπάρκα 

5. Σοφία Φούκη 

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

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη λύση της από 07-06-2019 εκτελεστικής σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  που 
αφορά στο υποέργο 2.9.1 «Οργάνωση τοπικού γαστρονομικού φεστιβάλ» και  απορρέει από την από 10-
12-2018 Συμφωνία – πλαίσιο της Περιφέρειας Ηπείρου με την εταιρεία «MULLENLOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.E.», ανάδοχο του έργου «Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου», της ομώνυμης Πράξης η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του Ε.Π. 
«ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5007948,  

σύμφωνα με το από 03-09-2021 Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 8) της Επιτροπής παρακολούθησης της 
Συμφωνίας – πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων του έργου, επειδή, λόγω των έκτακτων συνθηκών 
που δημιούργησε η πανδημία COVID-19, δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του υποέργου 2.9.1, με την 
επιφύλαξη πως όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα συναφθεί εκ νέου εκτελεστική σύμβαση, για το τμήμα 
του ανωτέρω υποέργου που δεν έχει υλοποιηθεί.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1422/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης ρεμάτων και χειμάρρων από Δ.Δ. Ελατοχωρίου έως τα 
όρια νομού (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.  
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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. 12434/18-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1954/24-08-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.   121756/10347 από   10-08-2021 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 και διευθέτησης ρεμάτων και χειμάρρων από Δ.Δ. 

Ελατοχωρίου έως τα όρια νομού (παροχή υπηρεσιών)».  

8. Την από 18-08-2021 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 

χειμάρρων στην ευρύτερη περιοχή του Δ.Δ. Ελατοχωρίου και ως τα όρια Νομού με Γρεβενά. Θα γίνει 

καθαρισμός από φερτά υλικά, καταπτώσεις και προσχώσεις που δημιουργούν προβλήματα στην ροή του νερού, 

ώστε να αποκατασταθεί η ροή και τα προβλήματα που προκύπτουν.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες καθαρισμού και  

διευθέτησης ρεμάτων και χειμάρρων από Δ.Δ. Ελατοχωρίου έως τα όρια νομού   (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 «Εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης ρεμάτων και 
χειμάρρων από Δ.Δ. Ελατοχωρίου έως τα όρια νομού (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 18-08-2021 
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 χειμάρρων 
στην ευρύτερη περιοχή του Δ.Δ. Ελατοχωρίου και ως τα όρια Νομού με Γρεβενά και συγκεκριμένα 
καθαρισμό από φερτά υλικά, καταπτώσεις και προσχώσεις που δημιουργούν προβλήματα στην ροή του 
νερού, ώστε να αποκατασταθεί η ροή και τα προβλήματα που προκύπτουν.  

 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1423/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών επί της 2ης επαρχιακής οδού». 

Η Οικονομική Επιτροπή 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. 12638/18-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1955/24-08-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.  122818/10426 από   11-08-2021 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 ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών επί της 2ης 

επαρχιακής οδού». 

8. Την από  18-08-2021 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  ασφαλτομίγματος για 

την αποκατάσταση φθορών και καθιζήσεων επί της 2ης επαρχιακής οδού, προκειμένου να αποκατασταθεί η 

ασφαλής διακίνηση των οχημάτων. Θα γίνει αποκατάσταση με ισοπεδωτική ασφαλτική στρώση πρώτα και στη 

συνέχεια με νέο τάπητα κυκλοφορίας σε όλα τα σημεία που θα υποδειχθούν.  

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

την αποκατάσταση φθορών επί της 2ης επαρχιακής οδού», 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 ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση 
φθορών επί της 2ης επαρχιακής οδού», βάσει της από 18-08-2021 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  ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών και καθιζήσεων 
επί της 2ης επαρχιακής οδού, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφαλής διακίνηση των οχημάτων, με 
ισοπεδωτική ασφαλτική στρώση πρώτα και στη συνέχεια με νέο τάπητα κυκλοφορίας, σε όλα τα σημεία 
που θα υποδειχθούν. 

 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΞ8Β7Λ9-62Ρ
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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. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1424/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση προσβάσεων, διευθέτηση όμβριων και διαμόρφωση χωμάτινης οδοποιίας για 
την εξυπηρέτηση παραγωγικών μονάδων στη ευρύτερη περιοχή του Ανατολικού Ζαγορίου 
(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 

http://www.php.gov.gr/
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 12636/18-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1957/24-08-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.  121452/10299 από  10-08-2021 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 με τίτλο: 

«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»Υποέργο: «Αποκατάσταση 

προσβάσεων, διευθέτηση όμβριων και διαμόρφωση χωμάτινης οδοποιίας για την εξυπηρέτηση παραγωγικών μονάδων 

στην ευρύτερη περιοχή του Ανατολικού Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)».  

8. Την από 18-08-2021 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας. 

Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης οδών 

πρόσβασης κυρίως προς παραγωγικές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή του Ανατολικού Ζαγορίου και προς τα χωρία του 

Δήμου Μετσόβου, όπου θα γίνουν διαμορφώσεις πρανών, εκσκαφές και απομάκρυνση καταπτώσεων, διαμόρφωση τάφρων 

απορροής και χωμάτινης οδοποιίας, καθώς και βελτίωση των προσβάσεων που χρησιμοποιούν κτηνοτρόφοι κυρίως σε 

περάσματα από χείμαρρους και ρέματα. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με χωματουργικά μηχανήματα και θα 

χρησιμοποιηθούν τα υλικά της περιοχής και των ρεμάτων 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση προσβάσεων, διευθέτηση 

όμβριων και διαμόρφωση χωμάτινης οδοποιίας για την εξυπηρέτηση παραγωγικών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή του 

Ανατολικού Ζαγορίου  (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, 

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 Π.Ε Ιωαννίνων «Αποκατάσταση προσβάσεων, διευθέτηση όμβριων και 
διαμόρφωση χωμάτινης οδοποιίας για την εξυπηρέτηση παραγωγικών μονάδων στη ευρύτερη περιοχή 
του Ανατολικού Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 18-08-2021 τεχνικής έκθεσης όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας 
υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε χωματουργικές εργασίες, με χωματουργικά μηχανήματα και υλικά της 
περιοχής και των ρεμάτων, ήτοι αποκατάσταση οδών πρόσβασης κυρίως προς παραγωγικές μονάδες 
στην ευρύτερη περιοχή του Ανατολικού Ζαγορίου και προς τα χωριά του Δήμου Μετσόβου, με 
διαμορφώσεις πρανών, εκσκαφές και απομάκρυνση καταπτώσεων, διαμόρφωση τάφρων απορροής και 
χωμάτινης οδοποιίας, καθώς και βελτίωση των προσβάσεων που χρησιμοποιούν κτηνοτρόφοι κυρίως σε 
περάσματα από χείμαρρους και ρέματα.  

 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΞ8Β7Λ9-62Ρ
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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. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1425/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση του από 26-08-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-08-2021 
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. 

Η Οικονομική Επιτροπή 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. 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 αριθμ. 20/1142/16-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:  

Α) 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 - 
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 επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1771/08-07-2021 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 1753/07.07.2021 
απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9779.01.031.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας 
οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την 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 και 

Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και ορίστηκαν 
τα μέλη αυτής 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2325/27-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1980/27-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
προς έγκριση, το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 26-08-
2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός 
μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.», η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα  επτά τοις εκατό (57,00 %) 
στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 24.274,20 € χωρίς ΦΠΑ και 
συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 30.100,00 €. 
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9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

   Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 26-08-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), που διενεργήθηκε στις 26-08-2021, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός - συντήρηση τάφρων πεδιάδας Άρτας 
για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 70.000,00, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 
071.9779.01.031.01 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, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική 
επιχείρηση «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης πενήντα επτά τοις εκατό (57,00 %) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης και 
προσφερόμενο ποσό 24.274,20 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 30.100,00 €. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  ( Ε Δ )  

που έγινε με την διαδικασία «συνοπτικός διαγωνισμός» του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και 

το σύστημα προσφοράς του άρθρου 125 του ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου: 

«Καθαρισμός –  συντήρηση τάφρων πεδιάδας Άρτας για το έτος 2021».  

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας σήμερα στις 26.08.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1000 

πμ οι: 

1. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Νικόλαος Σερβετάς, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Μέλος, και 

3. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Μέλος,  

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με 

την αριθ. 20/1142/16.07.2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, 

συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση για την διεξαγωγή δημοπρασίας για την κατασκευή του 

παραπάνω έργου. 

Αφού ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την έναρξη παραλαβής των προσφορών ο κήρυκας 

κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να παραδώσουν το φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

μαζί με τον φάκελο των οικονομικών προσφορών. 

Παρουσιάστηκαν και παρέδωσαν τις προσφορές συνοδευμένες από αίτηση υποβολής ή στο 

πρωτόκολλο της ΔΤΕΠΕ Άρτας, οι κατωτέρω εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 

ΜΕΕΠ με τάξη πτυχίου Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΤΑΞΗ 

ΠΤΥΧΙΟΥ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1. ΖΩΤΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

2. ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2η ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

3. ΖΙΩΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   Α2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

4. ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1η ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

5. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1η ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 2η ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

Αφού δεν παρουσιάστηκε καμία άλλη εργοληπτική επιχείρηση και πέρασε η ώρα λήξεως 

επίδοσης προσφορών που ορίζεται στη διακήρυξη ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε λήξασα 

την παράδοση των προσφορών. 

Κατόπιν  αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής οι 

φάκελοι και τα δικαιολογητικά συμμετοχής Οι προσφορές  καταχωρήθηκαν στον  Πίνακα 

Επίδοσης Προσφορών που συνοδεύει το παρόν Πρακτικό, στον οποίο έχουν καταγραφεί τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο 24.2 της διακήρυξης και συγκεκριμένα: 

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ). 

 Στη συνέχεια η Επιτροπή παρουσία και των διαγωνιζομένων άρχισε την αποσφράγιση των 

φακέλων της οικονομικής προσφοράς. Οι προσφορές αφού αριθμήθηκαν και 

μονογραφήθηκαν από όλα τα μέλη της Επιτροπής καταχωρήθηκαν στο πρακτικό με τη σειρά 

επίδοσης των προσφορών όπως παρακάτω: 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
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Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΝΙΑΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ  

(χωρίς απρόβλεπτα,  

αναθεώρηση & ΦΠΑ) 

1. ΖΩΤΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 42% 28.470,63 

2. ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 47% 26.016,26 

3. ΖΙΩΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   37% 30.924,99 

4. ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 48% 25.525,39 

5. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 51% 24.052,77 

6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 57% 21.107,53 

Έγινε πλήρης έλεγχος των οικονομικών προσφορών, της ολόγραφης και αριθμητικής 

αναγραφής των ποσοστών.  

Η Επιτροπή συμπλήρωσε ή διόρθωσε με κόκκινο μελάνι τον προϋπολογισμό προσφοράς στα 

έντυπα των Οικονομικών προσφορών και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών 

προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά). 

 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΝΙΑΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ  

(χωρίς απρόβλεπτα,  

αναθεώρηση & ΦΠΑ) 

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 57% 21.107,53 

2. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 51% 24.052,77 

3. ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 48% 25.525,39 

4. ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 47% 26.016,26 

5. ΖΩΤΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 42% 28.470,63 

6. ΖΙΩΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   37% 30.924,99 

Στη συνέχεια έγινε πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων ως 

προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε αυθημερόν.  

Μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται η 

εργοληπτική επιχείρηση ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.. Η Επιτροπή διαγωνισμού 

εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης πενήντα επτά επί τοις εκατό (57,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της 

μελέτης και προσφερόμενο ποσό 24.274,20 € χωρίς ΦΠΑ. 

 

Άρτα, 26.08.2021 
  

Η Επιτροπή 
   
   

1. Μαρία Βασιλειάδη 2. Νικόλαος Σερβετάς 3.  Αλεξάνδρα Βέλιου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1426/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 22ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 09-08-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση φθορών – 
βελτίωση επαρχιακής οδού από γέφυρα Νεράιδας – Κυπάρισσο – Βρυσέλλα – Παλαιοχώρι – 
Κοκκινιά», προϋπολογισμού € 202.000,00 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, 
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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), 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 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του. 

6. Την με α/α 400 και αρ. πρωτ. 6371/830/19-01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 
202.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9779.01.011.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021, για το έργο «Αποκατάσταση φθορών – 
βελτίωση επαρχιακής οδού από γέφυρα Νεράιδας – Κυπάρισσο – Βρυσέλλα – Παλαιοχώρι – 
Κοκκινιά», η οποία καταχωρήθηκε με α/α 366 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

7. Την αριθμ. 15/824/24-05-2021 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 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση φθορών – βελτίωση επαρχιακής οδού από γέφυρα Νεράιδας – 
Κυπάρισσο – Βρυσέλλα – Παλαιοχώρι – Κοκκινιά», προϋπολογισμού 202.000,00 € με ΦΠΑ, με τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και 
επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 7703/13-05-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου με την αριθμ. πρωτ. 4489/18-03-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9779.01.011.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021 βάσει της με α/α 400 
και αρ. πρωτ. 830/19-01-2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 366 
στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. Επίσης, εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και Β. Συγκροτήθηκε και ορίστηκαν τα μέλη της 
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου, αποτελούμενη από 
υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

8. Την αριθμ. 23/1328/11-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 09-08-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-08-2021 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. 181989 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση φθορών – βελτίωση επαρχιακής οδού από γέφυρα Νεράιδας – Κυπάρισσο – 
Βρυσέλλα – Παλαιοχώρι – Κοκκινιά», προϋπολογισμού 202.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9779.01.011.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. 
Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε 
ο οικονομικός φορέας "ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με μέση έκπτωση προσφοράς 48,77% 
και ποσό προσφοράς € 83.458,33 χωρίς ΦΠΑ. 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16312/06-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2032/06-09-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 
06-09-2021 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του 
θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που 
καθορίζονται στη διακήρυξη, βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη και εισηγείται την κατακύρωση 
της σύμβασης στον οικονομικό φορέα "ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με μέση έκπτωση 
προσφοράς 48,77% και ποσό προσφοράς € 83.458,33 χωρίς ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 06-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για την 
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), που 
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διενεργήθηκε στις 09-08-2021, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 181989, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση φθορών – βελτίωση επαρχιακής οδού από γέφυρα Νεράιδας – 
Κυπάρισσο – Βρυσέλλα – Παλαιοχώρι – Κοκκινιά», προϋπολογισμού 202.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9779.01.011.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. 
Θεσπρωτίας 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 στον οικονομικό φορέα "ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με μέση 
έκπτωση προσφοράς 48,77% και ποσό προσφοράς € 83.458,33 χωρίς ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147, 
που διενεργήθηκε στις 09-08-2021, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση 
φθορών – βελτίωση επαρχιακής οδού από γέφυρα Νεράιδας – Κυπάρισσο – Βρυσέλλα – Παλαιοχώρι – 
Κοκκινιά», προϋπολογισμού 202.000,00 με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα "ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με μέση έκπτωση προσφοράς 48,77% και ποσό προσφοράς € 83.458,33 χωρίς ΦΠΑ, 
σύμφωνα με το από 09-08-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 
23/1328/11-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 06-09-2021 
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 "ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ", την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στο 
ποσό των 83.458,33 χωρίς ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 
071.9779.01.011.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021, 
σύμφωνα με την με α/α 400 και αρ. πρωτ. 6371/830/19-01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 366 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                          

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                        

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                                

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ  

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Α.Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 181989) 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ 

ΝΕΡΑΪΔΑΣ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΟ-ΒΡΥΣΕΛΛΑ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ-ΚΟΚΚΙΝΙΑ» 

Προϋπολογισμού 202.000,00 (με ΦΠΑ 24%) 

  Στην Ηγουμενίτσα, την 6η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε 

σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ) του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 

4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 15/2021 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην εξέταση δικαιολογητικών κατακύρωσης που 

υποβλήθηκαν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στον με Αριθμό Συστήματος: 181989 ηλεκτρονικό ανοιχτό 

διαγωνισμό του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 

ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪΔΑΣ -ΚΥΠΑΡΙΣΣΟ-ΒΡΥΣΕΛΛΑ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ-

ΚΟΚΚΙΝΙΑ», προϋπολογισμού 202.000,00 € με τον Φ.Π.Α, που δημοσιεύτηκε νομίμως και 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: «21PROC008909108» στην με αρ. πρωτ. 

95947/11560/30.06.2021 Διακήρυξη. 
 

Στη συνεδρίαση της ΕΔ, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι κάτωθι: 

Α/Α     ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ  

1 ΑΝΝΑ  ΔΗΜΑ   Πρόεδρος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (Π.Ε. Θεσπρωτίας) 

2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ    Μέλος ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών (Π.Ε. Θεσπρωτίας) 

3 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΛΙΟΥΣΗ            Μέλος ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών (Π.Ε. Θεσπρωτίας) 

Η ΕΔ αφού έλαβε υπόψη την με αριθμ. πρωτ. 95947/11560/30.06.2021 Διακήρυξη και το 

νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω ηλεκτρονικό διαγωνισμό,  μετά τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη διαπίστωσε την έγκαιρη και έγκυρη υποβολή 

των δικαιολογητικών και 
 

εισηγείται 
 

        Την κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α.Α. Συστήματος 181989 στον 

προσωρινό μειοδότη [ανάδοχο] με την επωνυμία "ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. " με μέση έκπτωση 

προσφοράς 48,77%, ήτοι 83.458,33€ χωρίς τον Φ.Π.Α., διότι προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή 

και η προσφορά του είναι σύμφωνη με τους όρους της με αριθμ. πρωτ. 

95947/11560/30.06.2021 Διακήρυξης. 
                                          

Ηγουμενίτσα  6 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Πρόεδρος 

 

 

 

ΑΝΝΑ ΔΗΜΑ 

Τα Μέλη 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 
 
 

ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
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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. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1427/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας - Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι 
(Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)», αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ – Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΤΕ», μέχρι την 06-09-2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 13762/31-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1994/31-08-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«….2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται   από πιστώσεις του προγράμματος  ΣΑΕΠ 030με 

2018ΕΠ03000004 και τίτλο  Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι 

(Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)σύμφωνα με την με  αριθμό 107036/3513/3-08-2018 Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκριση διάθεσης πίστωσης.3. ΜΕΛΕΤΗ: O αρχικός προϋπολογισμός του έργου 

ήταν 11.601.528,23 €  4.ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:Τις αριθμ. 31/1900/14-09-2018 και 26/1570/30-7-2018 Αποφάσεις 

της οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου για έγκριση του αποτελέσματος  της δημοπρασίας του έργου 

που έγινε με ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και 

ανατέθηκε στον Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ - Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ 5. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Το με αριθμό 135221/1904 εργολαβικό συμφωνητικό ευρώ ποσού «6.709.795,19» €με 

ΦΠΑ 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε σε 24 μήνες  από την 

υπογραφή της σύμβασης ήτοι μέχρι τις 6/09/2021.  7. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έργο εκτελείται σύμφωνα 

με Ν. 4412/16 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως αυτά έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα. 8.ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Έχουν μέχρι τώρα πιστοποιηθεί 

εργασίες αξίας 3.331.272,38€οι οποίες αφορούν περί το 50% των συνολικών εργασιών του έργου  9 ΑΙΤΗΣΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος με την με αριθμ. Πρ. 114014/13762 αίτησή του  ζητάει παράταση προθεσμίας 

διάρκειας 12 μηνών, έως την 21/2/2022 για την κατασκευή του έργου για τους παρακάτω λόγους: 

1. Απαιτήθηκε η ανασύνταξη των μελετών 

2. Προέκυψαν καθυστερήσεις στην μετατόπιση ΟΚΩ 

3. Καθυστέρηση στον κόμβο νέας Σελεύκειας λόγω ασφαλιστικών μέτρων 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Επειδή λόγοι καθυστέρησης που επικαλείται ο ανάδοχος κρίνονται αιτιολογημένοι, εισηγούμαστε την      

παράταση προθεσμίας 12 μηνών και έως 6/9/2022… .». 

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. Θεσπρωτίας 
«Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας - Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης 
Ηγουμενίτσας)», αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ – Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», μέχρι την 06-09-
2022, 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1428/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για μίσθωση βυτιοφόρων φορτηγών για επείγουσες 
εργασίες μεταφοράς νερού σε κτηνοτροφικές μονάδες της Π.Ε Θεσπρωτίας λόγω λειψυδρίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή 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 τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, 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) την υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 
Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής καθώς και την υπ’ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
4217/26-9-2018). 

5. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της 
πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης μηχανημάτων μετά των 
χειριστών τους κλπ. 

6. Την αριθμ. 33/2599/08-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίσθηκε, 
για το έτος 2020 η ανά ώρα αποζημίωση ιδιωτικών μηχανημάτων και οχημάτων που θα 
απασχοληθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των Περιφερειακών Ενοτήτων της, 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, 
πλημμύρες, πυρκαγιές, μεταφορά νερού κλπ), όταν δεν επαρκούν τα μηχανήματα της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την εκτέλεση των έργων. 

7. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15769/30-8-2021 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 1990/30-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για μίσθωση βυτιοφόρων φορτηγών για επείγουσες εργασίες 
μεταφοράς νερού σε κτηνοτροφικές μονάδες της Π.Ε Θεσπρωτίας λόγω λειψυδρίας, ως ο 
συνημμένος πίνακας. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, δήλωσε 
ότι ψηφίζει θετικά, και τόνισε ότι το μέτρο πρέπει να επεκταθεί και να ληφθεί μέριμνα για όλες τις 
Περιφερειακές Ενότητες επειδή δεν καλύφθηκαν οι ανάγκες μεταφοράς νερού σε κτηνοτρόφους στις 
ορεινές περιοχές. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 15.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 
και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», όπως αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα 
αναφέρεται, για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για το 
παρακάτω υποέργο, δεδομένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διαθέτει τον απαραίτητο 
Μηχανικό Εξοπλισμό και υπαλληλικό προσωπικό που απαιτείται, ως εξής: 

Α/

Α 
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΠΟΣΟ 

(με ΦΠΑ) 

1.  
Μίσθωση βυτιοφόρων φορτηγών για επείγουσες 

εργασίες μεταφοράς νερού σε κτηνοτροφικές 

μονάδες της Π.Ε Θεσπρωτίας λόγω λειψυδρίας  

ΣΑΕΠ 530 Κ.Α 2020ΕΠ 53000001 

«Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και 

ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου  

2020-2022» 

15.000,00 €  

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

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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1429/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση 
μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, μέσω της Πολιτικής 
Προστασίας προς συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε πυρκαγιές στον Δήμο 
Φιλιατών, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της 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 
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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 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 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) την υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις 
τροποποιήσεις αυτής καθώς και την υπ’ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-2018). 

5. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης 
μηχανημάτων μετά των χειριστών τους κλπ. 

6. Την αριθμ. 33/2599/08-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καθορίσθηκε, για το έτος 2020 η ανά ώρα αποζημίωση ιδιωτικών μηχανημάτων και 
οχημάτων που θα απασχοληθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της, για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, 
καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές, μεταφορά νερού κλπ), όταν δεν 
επαρκούν τα μηχανήματα της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση των έργων. 

7. Την 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. 

8. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15900/31-08-2021 έγγραφο, 
συνημμένο, με αρ. πρωτ. 1996/31-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για 
μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, μέσω της 
Πολιτικής Προστασίας προς συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε πυρκαγιές στον 
Δήμο Φιλιατών, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 
2021, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 14.880,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 071 & Κ.Α.Ε. 9762.01.000.01, του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2021, όπως αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα 
αναφέρεται, για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή,  
μέσω της Πολιτικής Προστασίας προς συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε πυρκαγιές 
στον Δήμο Φιλιατών, για τα παρακάτω υποέργα, δεδομένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας δεν διαθέτει τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό και υπαλληλικό προσωπικό που 
απαιτείται, ως εξής: 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΟΣΟ 

(με ΦΠΑ) 

1.  

Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) μέσω της Πολιτικής Προστασίας 

προς συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε πυρκαγιά κατόπιν αιτήματός 

της στην περιοχή Κεστρίνης Δήμου Φιλιατών 

4.960,00  

2.  

Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) μέσω της Πολιτικής Προστασίας 

προς συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε πυρκαγιά κατόπιν αιτήματός 

της στην περιοχή «Βρακάτικα» Δήμου Φιλιατών 

      9.920,00  

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

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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1430/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση 
μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του 
ΕΦ/ΚΑΕ 9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της 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 

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του 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) την υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις 
τροποποιήσεις αυτής καθώς και την υπ’ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-2018). 

5. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης 
μηχανημάτων μετά των χειριστών τους κλπ. 

6. Την αριθμ. 33/2599/08-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καθορίσθηκε, για το έτος 2020 η ανά ώρα αποζημίωση ιδιωτικών μηχανημάτων και 
οχημάτων που θα απασχοληθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της, για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, 
καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές, μεταφορά νερού κλπ), όταν δεν 
επαρκούν τα μηχανήματα της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση των έργων. 

7. Την 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. 

8. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15938/31-08-2021 έγγραφο, 
συνημμένο, με αρ. πρωτ. 1998/31-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για 
μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του 
ΕΦ/ΚΑΕ 9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2021, σύμφωνα με τον 
συνημμένο πίνακα. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 115.320,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 071 & Κ.Α.Ε. 9762.01.000.01, του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2021, όπως αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα 
αναφέρεται, για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, 
για τα παρακάτω υποέργα, δεδομένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διαθέτει τον 
απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό και υπαλληλικό προσωπικό που απαιτείται, ως εξής: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΟΣΟ  

(με ΦΠΑ) 

1 

Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας λόγω 

κατολισθήσεων και καθαρισμό  τάφρων υδροσυλλογής από το επαρχιακό δίκτυο 

Αγίου Νικολάου-Τσαμαντά-Λιά Δήμου Φιλιατών λόγω έντονων βροχοπτώσεων    

 

24.800,00  

2 

Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για καθαρισμούς τάφρων 

υδροσυλλογής στο επαρχιακό εθνικό δίκτυο στις περιοχές Κορύτιανης-Νεράιδας-

Νεοχωρίου λόγω καταπτώσεων από έντονη βροχόπτωση προς αποφυγή τροχαίων 

ατυχημάτων  

21.080,00  
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3 

Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας οδικού 

δικτύου (επαρχιακού) στην περιοχή Δήμου Φιλιατών (Αχλαδέα-Κοκκινιά-Μαλούνι) 

λόγω καταπτώσεων από έντονες βροχοπτώσεις  

24.800,00  

4 

Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών ) για καθαρισμού τάφρων 

υδροσυλλογής και εθνικής οδού στην περιοχή Πλακωτής-Πέντε Εκκλησιών- 

Ραβενής-Λεπτοκαρυά από καταπτώσεις λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων 

(βροχοπτώσεις) 

24.800,00  

5 

Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για καθαρισμό ρέματος στην περιοχή 

Κορύτιανη δήμου Σουλίου λόγω μπαζώματος από τις έντονες βροχοπτώσεις προς 

αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων  

19.840,00  

 

 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1433/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 29ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την μεταφορά 
ποσού σε Εταίρο του Έργου “PRO-ENERGY - Promoting Energy Efficiency in Public 
Buildings of the Balkan Mediterranean Territory”, στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) 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 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 Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 16185/03-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2010/03-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Η Περιφέρεια Ηπείρου Υλοποιεί ως επικεφαλής Εταίρος το έργο Promoting Energy Efficiency in Public 

Buildings of the Balkan Mediterranean Territory  με το ακρωνύμιο PROENERGY , ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan- Mediterranean 2014-2020 . 

Κεντρικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των Δημοσίων Κτιρίων ιδιαίτερα δε 

στην περιοχή ευθύνης και διαμόρφωσης πολίτικων των άλλων εταίρων του Έργου που είναι οι κάτωθι : 

1. Περιφέρεια Ηπείρου – Π.Ε Θ Θεσπρωτίας (  Lead Beneficiary) 

2. Development Agency of Evia ( Project Beneficiary 2)  

3.Cyprus Energy Agency ( PB 3) 

4. Department of Electrical and Mechanical Services, Ministry of Transport Communications and Works of 

Cyprus (PB4)  

5. RDA WITH BSC FOR SMES Bulgaria ( PB 5 )  

6. Ministry of Infrastructure and Energy , Albania    

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου είναι 1.052.500,00 ευρώ εκ των όποιων 894.625,00 ευρώ από 

Ευρωπαϊκούς πόρους και τα 157.875,00 από Εθνικές συμμέτοχες . 

Οι μεταφορές των Ευρωπαϊκών πιστώσεων προς όλους τους συμμετέχοντες  Εταίρους γίνονται μέσω της 

Περιφερειακής  Ενότητας Θεσπρωτίας ( αφού πρώτα πιστωθούν στον Λογαριασμό της ) όπως προβλέπεται 

από το εγχειρίδιο εφαρμογής του Προγράμματος . 

Μετά το από 09-08-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και επενδύσεων   με το όποιο μας 

ειδοποίησε ως  Επικεφαλής Εταίρο του έργου  για τα ποσό των 6.871,56 ευρώ  που μας έχει αποσταλεί ,  στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan- Mediterranean 2014-2020 

(συνημμένο 1)  καθώς επίσης και  τον σχετικό πίνακα με τον Δικαιούχο , PB3  CYPRUS ENERGY AGENCY  

( συνημμένο 2 )  και το από 5/8/2021  εισερχόμενο έμβασμα  6.871,56 ευρώ  όπως αυτό φαίνεται και στην 

κίνηση του Λογαριασμού της Π.Ε Θεσπρωτίας ( συνημμένο 3 ) που αφορά το έργο PROENERGY σύμφωνα 

με το MIS 5049242  (Κωδικός έργου) . 

Η μεταφορά θα γίνει σε προκαθορισμένο αριθμό λογαριασμού (συνημμένο 4 ) που ο κάθε Εταίρος έχει 

ΔΗΛΩΣΕΙ  στην Έναρξη του Έργου . 

Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση για : 

Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 6.871,56  ευρώ για μεταφορά του ποσού στον Εταίρο του Έργου 

Project Beneficiary  3 ( PB 3 )  CYPRUS ENERGY AGENCY   στην Κύπρο   , σε βάρος του ΚΑ 5399.01 του 

Φορέα 071 του προϋπολογισμού 2021 …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
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Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 6.871,56  και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος 
του Ε.Φ. 071 και Κ.Α.Ε. 5399.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2021, 
για την μεταφορά του ποσού στον Εταίρο του Έργου Project Beneficiary 3 (PB 3) CYPRUS 
ENERGY AGENCY στην Κύπρο, στο πλαίσιο του Έργου “PRO-ENERGY - Promoting Energy 
Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory”, του Προγράμματος 
Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020 το οποίο υλοποιεί 
Περιφέρεια Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας ως επικεφαλής Εταίρος. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΞ8Β7Λ9-62Ρ



-82- 

 

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. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1434/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 30ο 

Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 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 

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 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 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15726/27-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1981/27-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία εισηγείται 
την έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2021, σύμφωνα με τον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την ανάκληση των κάτωθι αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής: 
 

A/A 
A/A 

Έκθεσης 

Α/Α 

Βεβαίωσης 

Αρ. Αποφ. Οικ. 

Επιτροπής 
ΑΔΑ 

ΠΟΣΟ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1 615 610 3/161/28/01/2021 6ΔΒΠ7Λ9-ΒΤΑ 647,59€ 
Ενταλματοποίηση μικρότερου του 

συνολικά δεσμευθέντος ποσού 

2 616 611 3/161/28/01/2021 6ΥΟΚ7Λ9-ΚΝΣ 1244,96€ 
Ενταλματοποίηση μικρότερου του 

συνολικά δεσμευθέντος ποσού 

3 

 
617 612 3/161/28/01/2021 ΨΟΠ87Λ9-Ι50 1254,63€ 

Ενταλματοποίηση μικρότερου του 

συνολικά δεσμευθέντος ποσού 

4 618 613 3/161/28/01/2021 Ω5ΥΚ7Λ9-04Θ 1251,66€ 
Ενταλματοποίηση μικρότερου του 

συνολικά δεσμευθέντος ποσού 

5 619 614 3/161/28/01/2021 ΩΔ537Λ9-7ΟΡ 1241,86€ 
Ενταλματοποίηση μικρότερου του 

συνολικά δεσμευθέντος ποσού 

6 628 623 3/161/28/01/2021 ΨΕΜΚ7Λ9-ΜΜ4 1248,06€ 
Ενταλματοποίηση μικρότερου του 

συνολικά δεσμευθέντος ποσού 

7 631 626 3/161/28/01/2021 Ω1307Λ9-Ο3Ε 372,20€ 
Ενταλματοποίηση μικρότερου του 

συνολικά δεσμευθέντος ποσού 

8 634 629 3/161/28/01/2021 64ΕΜ7Λ9-ΓΩΒ 1252,40€ 
Ενταλματοποίηση μικρότερου του 

συνολικά δεσμευθέντος ποσού 

9 636 631 3/161/28/01/2021 Ψ4ΤΝ7Λ9-ΞΒΒ 2496,12€ 
Ενταλματοποίηση μικρότερου του 

συνολικά δεσμευθέντος ποσού 

10 637 632 3/161/28/01/2021 Ω3877Λ9-ΔΥΚ 1887,71€ 
Μη ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών 

11 1181 1180 13/685/27/04/2021 Ψ4ΠΟ7Λ9-ΘΜΣ 626,51€ 
Μη ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών 

12 1182 1181 13/685/27/04/2021 614Ο7Λ9-ΞΜ1 1116,99€ 
Ενταλματοποίηση μικρότερου του 

συνολικά δεσμευθέντος ποσού 

13 1183 1182 13/685/27/04/2021 ΩΗΡΥ7Λ9-ΡΟΧ 2486,45€ 
Ενταλματοποίηση μικρότερου του 

συνολικά δεσμευθέντος ποσού 
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.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

14 1184 1183 13/685/27/04/2021 ΨΕΡΧ7Λ9-ΨΞ0 1286,50€ 
Ενταλματοποίηση μικρότερου του 

συνολικά δεσμευθέντος ποσού 

15 1185 1184 13/685/27/04/2021 ΩΓ5Ρ7Λ9-076 638,60€ 
Ενταλματοποίηση μικρότερου του 

συνολικά δεσμευθέντος ποσού 

16 1186 1185 13/685/27/04/2021 9Φ6Μ7Λ9-ΔΜΤ 638,60€ 
Ενταλματοποίηση μικρότερου του 

συνολικά δεσμευθέντος ποσού 

17 1187 1186 13/685/27/04/2021 6Κ697Λ9-ΨΝΞ 677,66€ 
Ενταλματοποίηση μικρότερου του 

συνολικά δεσμευθέντος ποσού 

18 1188 1187 13/685/27/04/2021 Ω0Χ17Λ9-ΒΜ9 620,00€ 
Ενταλματοποίηση μικρότερου του 

συνολικά δεσμευθέντος ποσού 

19 1189 1188 13/685/27/04/2021 63ΔΘ7Λ9-Ι1Ε 1271,00€ 
Ενταλματοποίηση μικρότερου του 

συνολικά δεσμευθέντος ποσού 

20 1190 1189 13/685/27/04/2021 ΨΑ4Ε7Λ9-ΦΒΓ 2491,16€ 
Ενταλματοποίηση μικρότερου του 

συνολικά δεσμευθέντος ποσού 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΞ8Β7Λ9-62Ρ
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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. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1435/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 31ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 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 Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 16237/06-09-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2037/06-09-2021 στον φάκελο 2021 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές 
ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε 
βάρος του προϋπολογισμού εξόδων 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 οι οποίες εξυπηρετούν 
λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των 
αντίστοιχων εγκεκριμένων, του Ε.Φ. 072 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) € 

Ε.Φ.072/ 

ΚΑΕ 

1 

Συνδρομή Οδηγού 

Εργατικής Νομοθεσίας – 

Ελέγχου Επαγγελματιών 

Έγκριση και πληρωμή δαπάνης ετήσιας συνδρομής 

του «Οδηγού Εργατικής Νομοθεσίας – Ελέγχου 

Επαγγελματιών», για τη Διεύθυνση Δημόσιας 

Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕΘ. 

79,00 € 0899.01 

2 

Ασφάλιση οχημάτων 

κυκλοφορίας και 

μηχανημάτων 

Ασφάλιση των οχημάτων κυκλοφορίας και των 

μηχανημάτων έργου της ΠΕΘ για το χρονικό 

διάστημα από 21-11-2021 έως 21-11-2022. 

7.000,00 € 0899.01 

3 
Ανταλλακτικά 

κλιματιστικών μονάδων 

Προμήθεια ανταλλακτικών για τις κλιματιστικές 

μονάδες των υπηρεσιών  της ΠΕΘ. 
500,00 € 1699.01 

4 Συντήρηση καυστήρων 

Ετήσια συντήρηση καυστήρων / λεβητών  που 

βρίσκονται στους χώρους που στεγάζονται οι 

υπηρεσίες της ΠΕΘ 

1.000,00 € 0851.01 

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

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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΞ8Β7Λ9-62Ρ
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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. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1436/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 32ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από της από 14-05-2021 ανοιχτής διαδικασίας 
κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Βελτίωση βατότητας – κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων 
στο Δήμο Πάργας», προϋπολογισμού € 382.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 27/1856/27-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, και οι όροι αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση 
βατότητας – κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο 
Πάργας», προϋπολογισμού € 382.000,00 με ΦΠΑ. Επίσης ορίστηκαν οι εκπρόσωποι της 
Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΕΦ/ΚΑΕ .071.9771.01.024.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Π.Ε. Πρέβεζας (για 
ποσό 283.000,00 €), βάσει της αριθ. πρωτ. 92832/3419/15-07-2020 & Α/Α 1582 απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας και τις 
πιστώσεις του ΚΑ 00.6737.003 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Πάργας 
(για ποσό 99.000,00 €), βάσει της αρ. πρωτ. 4.647/Α311/22-05-2020 απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας. 

6. 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. 

7. Την αριθμ. 9/483/22-03-2021 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 Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή 
τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πάργας», προϋπολογισμού 
€ 382.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. αριθμ. πρωτ. 
935/12-03-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη του έργου, όπως αυτή 
συντάχθηκε ελέγχθηκε θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 12664/11-12-2020 
απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάργας, βάσει της σχετικής 
Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου 
Πάργας.  Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.024.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της Π.Ε. Πρέβεζας (για 
ποσό 283.000,00 €), βάσει της με α/α 344 & αριθ. πρωτ. 6397/359/19-01-2021 απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας και τις 
πιστώσεις του ΚΑ 00.6737.003 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Πάργας 
(για ποσό 99.000,00 €), βάσει της αρ. πρωτ. 2.480/Α169/10-03-2021 απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας. 
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Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας και ορίστηκαν 
τα μέλη αυτής. 

8. Την αριθμ. 16/862/27-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 14-05-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 180106, που διενεργήθηκε την 
14-05-2021 για την κατασκευή του έργου Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή 
τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πάργας», προϋπολογισμού 
€ 382.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.024.01 του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της Π.Ε. Πρέβεζας και των πιστώσεων του ΚΑ 
00.6737.003 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Πάργας, σύμφωνα με το 
οποίο, αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ», ο 
οποίος προσέφερε μέση έκπτωση τριάντα τέσσερα και εξήντα εκατοστά επί τοις εκατό (34,60 
%) και προσφερόμενο ποσό 201.465,93 € (χωρίς ΦΠΑ). 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4039/06-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2034/06-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα το από 03-09-2021 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής 
Διαγωνισμού του έργου του θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο 
έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στη διακήρυξη, βρήκε αυτά σύμφωνα με τη 
διακήρυξη και εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΜΑΚΗΣ 
ΑΤΕΕ», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση τριάντα τέσσερα και εξήντα  εκατοστά επί τοις 
εκατό (34,60 %), με προσφερόμενο ποσό 201.465,93 € (χωρίς ΦΠΑ) και συνολική δαπάνη 
με ΦΠΑ 249.817,75 €. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 03-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για 
την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Α’147), που διενεργήθηκε στις 14-05-2021, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 180106, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή τεχνικών – 
σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πάργας», προϋπολογισμού € 382.000,00 
με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.024.01 του προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2021 της Π.Ε. Πρέβεζας και των πιστώσεων του ΚΑ 00.6737.003 του προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2021 του Δήμου Πάργας,  

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 στον 
οικονομικό φορέα «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ».  

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), που διενεργήθηκε στις 14-05-2021, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Βελτίωση βατότητας – κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο 
Δήμο Πάργας», προϋπολογισμού € 382.000,00 με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα «ΜΑΚΗΣ 
ΑΤΕΕ», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση τριάντα τέσσερα και εξήντα εκατοστά επί τοις εκατό 
(34,60 %), με προσφερόμενο ποσό 201.465,93 € (χωρίς ΦΠΑ) και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 
249.817,75 €  σύμφωνα με το από 14-05-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 16/862/27-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του 
ανωτέρω, από 03-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα 
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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 οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα 
«ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ» την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Πρέβεζας, στο ποσό των 249.817,75 € με ΦΠΑ, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις  
του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.024.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της Π.Ε. Πρέβεζας 
βάσει της αριθ. πρωτ. 92832/3419/15-07-2020 & Α/Α 1582 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 
της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας και τις πιστώσεις του ΚΑ 00.6737.003 του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Πάργας, βάσει της αρ. πρωτ. 4.647/Α311/22-05-
2020 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας. 

 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2o  

  ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του 
έργου:<<Βελτίωση βατότητας-κατασκευή τεχνικών-σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο 
Δήμο Πάργας>>, προϋπολογισμού 382.000 € (με Φ.Π.Α.). 
 

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας σήμερα στις  3-9-2021, ημέρα    Παρασκευή     

και ώρα 10:00 πμ οι υπογράφοντες: 

1. Κωνσταντίνος Κατσιμπόκης , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πρέβεζας ,ως 
Πρόεδρος, 

2. Πέτρος Βρέλλης ,Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πρέβεζας ,ως μέλος, 
3. Γλυκερία Βαγγελάκη ,Μηχανολόγος Μηχανικός  Τ.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πρέβεζας ,ως μέλος 

 

που αποτελούμε την επιτροπή διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας , που συστάθηκε με  την 
με αρ. υπ’αρ.9/483/22-3-2021(θέμα 69ο)(ΑΔΑ:ΨΡΨΔ7Λ9-Μ6Μ)  απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου , συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να ολοκληρώσουμε το 
από  14.5.2021  πρακτικό της δημοπρασίας του παραπάνω έργου.  
 
Έχοντας υπόψη: 
1.Την υπ’αρ.16/862/27-5-2021(θέμα 10ο ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 
με την οποία εγκρίθηκε το από 14.5.2021 Πρακτικό  της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 95 του Ν 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης  του έργου :<<Βελτίωση 
βατότητας-κατασκευή τεχνικών-σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο 
Πάργας>>,προϋπολογισμού 382.000 € (με Φ.Π.Α.), όπου  προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η 
τεχνική εταιρία  <<ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ >> , που προσέφερε  μέση τεκμαρτή  έκπτωση τριάντα τέσσερα και 
εξήντα  εκατοστά επί τοις εκατό (34,60 %)  με προσφερόμενο   ποσό 201.465,93 € (χωρίς ΦΠΑ)  και 
συνολική δαπάνη με  ΦΠΑ 249.817,75€. 

 
 2. Το Αρ. Πρωτ. 89959/2852/22.6.2021 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 16/862/27-5-2021(θέμα 10ο 

)   απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου  στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 
  
3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο 
χρονικό διάστημα.  
 
4. Το άρθρο 4 παρ. 2α της διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο η αναθέτουσα αρχή προσκάλεσε, στο 
πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» καθώς και με το αρ. πρωτ.123020/3922/12.8.2021 έγγραφό της ,τον προσωρινό 
ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο 
άρθρο 23.2 - 23.9 της διακήρυξης.  
 
5. Τα δικαιολογητικά της Εργοληπτικής Επιχείρησης    <<ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ >>  , προσωρινού αναδόχου, 
που υποβλήθηκαν από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

ΑΔΑ: ΨΞ8Β7Λ9-62Ρ



-92- 

 

6. Την από   23.8.2021 αίτηση της Εργοληπτικής Επιχείρησης <<ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ >>  , προσωρινού 
αναδόχου, με την οποία κατέθεσε προς την Επιτροπής Διαγωνισμού σφραγισμένο φάκελο με τα 
παραπάνω δικαιολογητικά 
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 τεχνική εταιρία <<ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ >>  που προσέφερε μέση τεκμαρτή  
έκπτωση τριάντα τέσσερα και εξήντα  εκατοστά επί τοις εκατό (34,60 %)  με προσφερόμενο  ποσό 
201.465,93 € (χωρίς ΦΠΑ)  και συνολική δαπάνη με  ΦΠΑ 249.817,75€. 

 
               
 Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 14.5.2021 Πρακτικού δημοπρασίας. 
 

Πρέβεζα,   3- 9-2021 
Η επιτροπή διαγωνισμού 

 
 
 
 

Κωνσταντίνος Κατσιμπόκης    
Πολιτικός Μηχανικός  Π.Ε. 

 

         Πέτρος Βρέλλης 
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

     Γλυκερία Βαγγελάκη 
Μηχανολόγος  Μηχανικός Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1437/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση 
του Συνεδρίου Σχεδιασμού Αυτοματισμού, Μηχανικής Υπολογιστών, Δικτύων Υπολογιστών και 
Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης – Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEEDA-CECNSM 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 

http://www.php.gov.gr/
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διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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 Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1707/31-08-2021 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1991/31-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την 
οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, για την 
συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση του Συνεδρίου Σχεδιασμού Αυτοματισμού, 
Μηχανικής Υπολογιστών, Δικτύων Υπολογιστών και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης – 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEEDA-CECNSM 2021), που θα πραγματοποιηθεί από 24 έως 26 
Σεπτεμβρίου 2021 στην Πρέβεζα. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στη διοργάνωση, με 
το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και τα Τμήματα 
Πληροφορικής και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Συνεδρίου 
Σχεδιασμού Αυτοματισμού, Μηχανικής Υπολογιστών, Δικτύων Υπολογιστών και Μέσων Κοινωνικής 
Δικτύωσης – Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEEDA-CECNSM 2021), που θα πραγματοποιηθεί από 24 έως 
26 Σεπτεμβρίου 2021 στην Πρέβεζα, σε συνεργασία με το Institute of Electrical and Electronics Engineers 
(IEEE), συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/13/29-07-2021 απόφαση της Επιτροπής 
Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραμμα 
πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων της Π.Ε. Πρέβεζας», 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 2.500,00 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των 
αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 & ΚΑΕ 0844.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. 
έτους 2021, για τον τεχνικό εξοπλισμό - υποστήριξη του Συνεδρίου, με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σχετική, αριθμ. πρωτ. 1707/31-08-2021 εισήγηση της Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πρέβεζας, ως εξής: 

«… Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186, παρ. Η, του Ν. 3852/2010 (Α. 87) στις αρμοδιότητες των 

Περιφερειών που αφορούν στον τομέα Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α) η 

συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων (περ. 11), β) η 

υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (περ. 13), γ) η κοινή οργάνωση 

με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και 

τη διάδοσή της στους νέους (περ. 15) και δ) η υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους φορείς 

Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (περ. 19).   

    Η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σύμφωνα με την αρ. 5/13/29-7-2021 

(ΑΔΑ:Ψ6ΦΝ7Λ9-Ζ3Ν) απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Έγκριση 

ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. Πρέβεζας» συμμετέχει στη Πολιτιστική  

εκδήλωση : Συνέδριο Σχεδιασμού Αυτοματισμού, Μηχανικής Υπολογιστών, Δικτύων Υπολογιστών και Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης – Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEEDA-CECNSM 2021)  

 Αναλυτικά:  

       Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και τα Τμήματα 

Πληροφορικής και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνδιοργανώνουνμε την 

Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας το Συνέδριο Σχεδιασμού Αυτοματισμού, Μηχανικής Υπολογιστών, Δικτύων 

Υπολογιστών και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης – Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEEDA-CECNSM 2021). 

    Το Διεθνές Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 24 έως 26 Σεπτεμβρίου2021στο «στολίδι» της Ηπείρου, την 

Πρέβεζα σε συνεργασία με το Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), έναν κορυφαίο φορέα που 

διοργανώνει τα μεγαλύτερα διεθνή συνέδρια. 
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Το γενικό θέμα του Συνεδρίου επιθυμεί να δώσει μια εικόνα για τον μοναδικό κόσμο που πηγάζει από την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των τομέων της μηχανικής υπολογιστών, των δικτύων και του Αυτοματισμού.  

     Η πρωτότυπη αυτή διοργάνωση θα θέσει την Ήπειρο στο επίκεντρο, καθώς εμπειρογνώμονες από τη βιομηχανία 

και τον ακαδημαϊκό χώρο από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν προσκληθεί να ταξιδέψουν στην Περιφέρειά 

μας και να συμμετάσχουν στο Συνέδριο, ώστε να ανταλλάξουν ιδέες, καινοτομίες και να παρουσιάσουν τα 

αποτελέσματα της τρέχουσας έρευνας στους πιο εξελιγμένους παραπάνω τομείς. Το Συνέδριο θα φιλοξενήσει δύο 

workshop, επτά ειδικές συνεδρίες, δύο διαλέξεις και περισσότερες από 80 παρουσιάσεις επιστημονικών εργασιών 

από όλο τον κόσμο.   

     Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία κατά τη διάρκεια των τριών ημερών διεξαγωγής του 

Συνεδρίου, να περιηγηθούν στα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος της Πρέβεζας και να γνωρίσουν την 

Ηπειρωτική φιλοξενία. 

     Με τον τρόπο αυτό θα γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές της Ηπείρου στον τόπο τους! 

Ως προς τη νομική μορφή στον Ν. 3852/2010  «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) στο ΜΕΡΟΣ 

Γ προσδιορίζεται ότι οι Περιφέρειες αποτελούν τον Β’ Βαθμό Αυτοδιοίκησης και στο άρθρο 260 «Κεντρικοί 

Αυτοτελείς Πόροι Περιφερειών» ορίζεται η χρηματοδότηση. Στον ίδιο νόμο προσδιορίζεται ότι «Οι δήμοι είναι 

αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αποτελούν τον πρώτο βαθμό τοπικής 

αυτοδιοίκησης.» Στο άρθρο 259 «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Δήμων» ορίζεται η χρηματοδότηση.  

Η εκδήλωση αποτελεί συνδιοργάνωση του Τμήματος  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, Τμήματος Πληροφορικής και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

και της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκδήλωσης περίπου 21.000,00 ευρώ.  

Συμμετοχή Π.Ε. Πρέβεζας: 2.500,00 ευρώ   και αφορά δαπάνη για τον τεχνικό εξοπλισμό- υποστήριξη του 

Συνεδρίου. 

Ως προς τη νομική μορφή των συνδιοργανωτών στον Ν. 3852/2010  «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/07-

06-2010) στο ΜΕΡΟΣ Γ προσδιορίζεται ότι οι Περιφέρειες αποτελούν τον Β’ Βαθμό Αυτοδιοίκησης και στο άρθρο 

260 «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Περιφερειών» ορίζεται η χρηματοδότηση.  

Στον ίδιο νόμο προσδιορίζεται ότι «Οι δήμοι είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 

και αποτελούν τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.» Στο άρθρο 259 «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Δήμων» 

ορίζεται η χρηματοδότηση τους. 

     Οι δαπάνες θα διατεθούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της 

Π.Ε. Πρέβεζας οικονομικό έτος 2021 ΕΦ 072, ΚΑΕ 0844.01. Είναι δε στα πλαίσια του προσήκοντος μέτρου χωρίς 

να υπερβαίνουν τα εύλογα όρια και τηρώντας την αρχή της οικονομικότητας.  

     Παρακαλούμε για την έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την ανωτέρω 

εκδήλωση..…». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1439/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 35ο 

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

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 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. 4003/31-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1992/31-08-2021 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 28, παρ 2, του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης 

τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες 

διατάξεις». 

8. Την αριθμ. 14684/914/Φ.15 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3533/Β/31-12-2012, άρθρο 1 παρ. 4, περί καθορισμού παραβόλων 

του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011. 

9. Την αρ.πρωτ. 571/17-5-2021 αίτηση-καταγγελία του κ. Αθανασίου Ραυτόπουλου. 

10. Την αρ. πρωτ. Δ.Α./Φ.14.615/οικ.935 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, περί επιβολής 

προστίμου σε εταιρεία για λειτουργικές παραβάσεις. 

11. Το αρ. πρωτ. 944/09-08-2021 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Πρέβεζας, περί επιστροφής 

χρηματικού ποσού από καταβληθέν παράβολο για υποβολή καταγγελίας η οποία αποδείχθηκε ότι ευσταθεί. 

12. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2021. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση πραγματοποίησης της  δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 200,00 ευρώ για την επιστροφή 

χρηματικού ποσού από καταβληθέν παράβολο για υποβολή καταγγελίας η οποία αποδείχθηκε ότι ευσταθεί. 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π. Ε. Πρέβεζας, 

οικονομικού έτους 2021, ως ακολούθως: (ΠΙΝΑΚΑΣ) ….» 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κατωτέρω δαπάνης και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, ανά 
Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. 
έτους 2021, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 072 3199.01 200,00 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ. 

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

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

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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1440/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 36ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και δέσμευσης πολυετούς 
υποχρέωσης για την πληρωμή αποδοχών απασχολούμενου προσωπικού στην Π.Ε. 
Πρέβεζας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), 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. 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 Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. 
πρωτ. 4148/31-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1999/31-08-2021 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: …  

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

6. Την από 27-07-2021 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων τεσσάρων (4) πρώην απασχολουμένων σε υπηρεσίες 

της Π. Ε. Πρέβεζας, στο πλαίσιο προγράμματος κοινωφελούς απασχόλησης ΟΑΕΔ. 

7. Την αριθ. 104/2021/04 – 08 – 2021, Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας, με 

την οποία γίνεται δεκτή η ως άνω αίτηση και υποχρεώνεται η Π.Ε. Πρέβεζας να αποδεχτεί την εργασία 

των αιτούντων και να καταβάλλει σ' αυτούς τις νόμιμες αποδοχές  έως την έκδοση απόφασης επί των 

αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων. 

8. Το γεγονός ότι αν και η προσωρινή διαταγή δεν αποτελεί «δικαστική απόφαση» εντούτοις αναπτύσσει 

δεσμευτική ενέργεια και εκτελεστότητα (ΠολΔ 700). 

9. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικονομικού έτους 2021 μετά την 

3η τροποποίησή του. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

α) Την έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης 

συνολικού ποσού 25.725,28 ευρώ, για την καταβολή αποδοχών τεσσάρων απασχολουμένων στην Π.Ε. 

Πρέβεζας, σε εκτέλεση σχετικής προσωρινής διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας. Η εν λόγω 

δαπάνη θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, 

οικονομικού έτους 2021 και τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2022, σύμφωνα με τα ποσά 

(ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε.) που αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: …. (ΠΙΝΑΚΑΣ)  

β) Την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης δέσμευσης πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης για την καταβολή αποδοχών τεσσάρων 
απασχολουμένων στην Π.Ε. Πρέβεζας, σε εκτέλεση σχετικής προσωρινής διαταγής του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας, τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, καθώς και την δέσμευση των πιστώσεων 
του προϋπολογισμού της Π.Ε Πρέβεζας οικ. έτους 2022 (πολυετής δέσμευση υποχρέωσης), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
(ΦΕΚ 145 Α΄), συνολικού ποσού € 25.725,28 σύμφωνα με τα ποσά (ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε.) που 
αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 
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Ε.Φ. Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΤΟΥΣ 

20201 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΤΟΥΣ  

2022 

072 0892.01 

Καταβολή αποδοχών τεσσάρων απασχολουμένων 

στην Π.Ε. Πρέβεζας, σε εκτέλεση σχετικών 

προσωρινών διαταγών του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Πρέβεζας. 

16.027,48 9.697,80 

 

Η παραπάνω έγκριση παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, 
θα μεριμνήσει για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του επόμενου 
οικονομικού έτους, χωρίς να γίνει υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του ΜΠΔΣ. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1443/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 39ο 

Έγκριση διενέργειας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων 
στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και των Δ/νσεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Νομού Πρέβεζας, για το έτος 
2022», συνολικού προϋπολογισμού 63.151,65 € με ΦΠΑ, συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας 
του διαγωνισμού και έγκριση δαπάνης για την κάλυψη δαπανών δημοσίευσης της διακήρυξης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 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 

http://www.php.gov.gr/
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ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 135747/4214/06.09.2021 (ΑΔΑ: ΩΑΓΖ7Λ9-ΞΝΟ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Πρέβεζας περί έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, συνολικού ποσού 63.151,65 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σε βάρος της πίστωσης του Ε.Φ. 072 & Κ.Α.Ε. 0875.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, οικονομικών ετών 2022 και 2023, για την 
ανάθεση της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.ΑΣ.Υ. Νομού Πρέβεζας, για το διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022, 
με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (μέχρι 31-03-2023). 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 4217/06-09-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2039/06-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.) στην οποία η 
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: …. 

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

6. Την αρ. πρωτ. 127159/4065/20.08.2021 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών «Έγκριση πραγματοποίησης 

δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των 

υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Νομού Πρέβεζας, για το έτος 2022, με δικαίωμα τρίμηνης 

παράτασης». 

7. Την αρ. 135747/4214/06.09.2021 (ΑΔΑ: ΩΑΓΖ7Λ9-ΞΝΟ, ΑΔΑΜ: 21REQ009161912) «Έγκριση 

ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης» του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας. 

8. Την αρ. 135773/4215/06.09.2021 (ΑΔΑ: 6Ν4Σ7Λ9-ΣΞ3) Βεβαίωση του Προϊστάμενου Γενικής Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών & Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Ηπείρου.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1.  Την έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού 

προϋπολογισμού 63.151,65 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης (τρίμηνη 

παράταση), για την ανάθεση σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης 

των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Νομού Πρέβεζας, για το έτος 2022», ανατιθεμένης 

κατ' αποκλειστικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20, παρ. 1 του ν. 4412/2016. 

2. Την έγκριση των όρων και των παραρτημάτων της διακήρυξης του εν λόγω ανοιχτού μειοδοτικού 

διαγωνισμού, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο. 

3. Τη συγκρότηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 221 παρ. 3 του ν. 4412/2016 Επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση της υπηρεσίας και τον ορισμό 

των μελών αυτής, μετά των αναπληρωτών τους. …..  

4.  Την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και τη διάθεσης πίστωσης ποσού 900,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για την 

κάλυψη δαπανών δημοσίευσης προκήρυξης του διαγωνισμού, σε δύο τοπικές εφημερίδες και μία 

εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα, η οποία θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Π.Ε. 

Πρέβεζας, οικ. έτους 2022 (Ε.Φ.072- Κ.Α.Ε. 0841). ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της 
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή 
υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 
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καθώς και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Νομού 
Πρέβεζας, για το έτος 2022», συνολικού προϋπολογισμού 63.151,65 € συμπεριλαμβανομένων 
δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022, με 
δικαίωμα τρίμηνης παράτασης  (μέχρι 31-03-2023), σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0875.01) και 

Καταρτίζει τη διακήρυξη του ανωτέρω ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων 
του Ν. 4412/2016 με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 20 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα», παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της 
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 
4217/06-09-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

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 ανωτέρω μειοδοτικού 
διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση και ορίζει τα μέλη αυτής με τους 
αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Π.Ε. Πρέβεζας, ως εξής: 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 

Λιόντος Βασίλειος, ΠΕ Δοικ/κού - Οικον/κού, με 

βαθμό Α,’ Προϊστάμενος  Τμήματος Γραμματείας 

της Δ/νσης Διοικ/κού - Οικον/κού, ως Πρόεδρος 

Ναστούλη Αναστασία, ΤΕ Διοικητικού – 

Λογιστικού, με βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης 

Διοικ/κού - Οικονομικού 

2 

Σιούτης Σπυρίδων, ΠΕ Διοικητικού - 

Οικονομικού, με βαθμό Α’, υπάλληλος της 

Δ/νσης Διοικ/κού - Οικονομικού 

Κωνσταντινίδου Στεφανία, ΠΕ Διοικητικού - 

Οικονομικού, με βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης 

Διοικ/κού - Οικονομικού. 

3 

Κατσαΐτη Αικατερίνη, του κλάδου Δ.Ε. 

Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, με 

βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης 

Δούλη Δημητρούλα, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών, με 

βαθμό Α΄, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης 

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

Γ.  Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 900,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος 
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, στον Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 0841 για την 
κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης της προκήρυξης του ανωτέρω ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σε 
δύο τοπικές εφημερίδες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα. 

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

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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1444/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 40ο 

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. Φ.301/137/03-09-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες προστασίας όχθεων και 
καθαρισμού ποταμού Λούρου στη θέση Παλαιά Φιλιππιάδα ΠΕ Πρέβεζας προς αποφυγή 
πλημμυρικών φαινομένων». 

Η Οικονομική Επιτροπή 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: ΨΞ8Β7Λ9-62Ρ



-105- 

 

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 του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. Φ.301/139/03-
09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2013/03-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 
Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει για έγκριση, την αριθμ. πρωτ. Φ.301/137/03-09-
2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων για 
επείγουσες εργασίες προστασίας όχθεων και καθαρισμού ποταμού Λούρου στη θέση 
Παλαιά Φιλιππιάδα ΠΕ Πρέβεζας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων». 

6. 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. Φ.301/137/03-
09-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Μίσθωση μηχανημάτων για 
επείγουσες εργασίες προστασίας όχθεων και καθαρισμού ποταμού Λούρου στη θέση Παλαιά 
Φιλιππιάδα ΠΕ Πρέβεζας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων», το κείμενο της οποίας 
παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής: 

«………. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Ταχ. Δ/νση : Περδικάρη 8, Πρέβεζα  
Ταχ. Κωδ.  : 48100     
Πληροφορίες   : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Τηλέφωνο  : 26820 89012  
Email          : pp.prevezas@php.gov.gr 

    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
 Πρέβεζα,  3-9-2021 

              Αρ.Πρωτ.: Φ.301/137 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ:   Οικονομική Επιτροπή 
               Περιφέρειας Ηπείρου 
               
               Πλατεία Πύρρου 1      
               ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

 
ΘΕΜΑ: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες προστασίας όχθεων και καθαρισμού ποταμού 

Λούρου στη θέση Παλαιά Φιλιππιάδα ΠΕ Πρέβεζας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων» 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
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O  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
Έχοντας  υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε  με το Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α΄) και ισχύει. 

3. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ. 140 /2010 «Οργανισμός Περιφέρειας  Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. Α΄ /27-12-2010) όπως 
τροποποιήθηκαν με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του ασκούντος 
καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  και την αριθ. 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

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 ισχύει. 

5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 
άλλες διατάξεις». 

6. Την Υ.Α 1299/2003 «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», περί φυσικών 
– τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών. 

7. Το υπ΄αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ : 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 
8. Το άρθρο 5 παρ. 19 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134/9.8.2019) περί αρμοδιότητας του Περιφερειάρχη για την έκδοση 

απόφασης απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την ερμηνεία της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 
(Α΄ 147) όπως ισχύει. 

9. Την υπ΄αριθ. 33/2599/8-11-2019 (ΑΔΑ:ΨΡΣΔ7Λ9-4ΑΧ)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθορισμός της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων-οχημάτων κλπ για το έτος 2021, που 
θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, 
πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λ.π), στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

10. Το Μητρώο ιδιοκτητών μηχανημάτων έργου, οχημάτων   για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις 
φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί δασικές 
πυρκαγιές τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2021. 

11. Λόγω της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε από τα έντονα και απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα που προκαλώντας 
έντονα προβλήματα στις όχθες του ποταμού Λούρου και ειδικότερα στη θέση Παλαιά Φιλιππιάδα, με άμεσο 
κίνδυνο βλάβης της περιουσίας και της ζωής των πολιτών, των υποδομών και των συμφερόντων της  
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και απαιτείται να γίνουν άμεσες ενέργειες προς αντιμετώπιση των 
καταστάσεων και αποκατάσταση των ζημιών, προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. 

12. Το γεγονός ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Π. Ε. Πρέβεζας δεν επαρκούν για την άμεση αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που έχουν παρουσιασθεί λόγω των απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν 
(έντονες βροχοπτώσεις-καταιγίδες-πλημμύρες) και προκάλεσαν αυτές (καταστροφές, ζημίες), καθώς και την 
επείγουσα ανάγκη αποκατάστασής τους (εργασίες προστασίας όχθεων και καθαρισμού ποταμού Λούρου στη 
θέση Παλαιά Φιλιππιάδα ΠΕ Πρέβεζας). 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

1. Την απευθείας ανάθεση στα κατωτέρω φυσικά πρόσωπα ήτοι: 
Α
/
Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Δ/ΝΣΗ 
Α.Φ.Μ. 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ 
ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 

061860450 

→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ –ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΜΕ-91395 
→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΡΖΗ - 7360 

16.500,00€ 
Παλαιά  

Φιλιππιάδα  
ΠΕ Πρέβεζας 

2 
ΚΑΤΣΕΝΟΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ 
ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 

055205893 

→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 
-116279 

3.500,00€ 
Παλαιά  

Φιλιππιάδα  
ΠΕ Πρέβεζας 

που αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει άμεσα τις ζημιές που προκλήθηκαν στις ως άνω αναφερό-
μενες περιοχές της Π.Ε. Πρέβεζας  και ότι άλλο απαιτηθεί από 3-9-2021 και μέχρι το πέρας της ολοκλήρωσης των 
επειγουσών εργασιών,  για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.  

ΑΔΑ: ΨΞ8Β7Λ9-62Ρ



-107- 

 

2.   Εγκρίνουμε τις ανωτέρω δαπάνες καθώς και τη διάθεση πιστώσεων, για τη μίσθωση ιδιωτικών οχημάτων με 
σκοπό την εκτέλεση εργασιών προστασίας όχθεων και καθαρισμού ποταμού Λούρου, στη θέση Παλαιά Φιλιππιάδα 
ΠΕ Πρέβεζας, μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε βάρος του 
έργου  με ΚΑ 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (Υποέργο: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες 
προστασίας όχθεων και καθαρισμού ποταμού Λούρου στη θέση Παλαιά Φιλιππιάδα ΠΕ Πρέβεζας προς αποφυγή 
πλημμυρικών φαινομένων»).  
Η ακριβής δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά μετά το πέρας των εργασιών. 
Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου σε εφαρμογή 
των προβλέψεων του άρθρου 159 (παρ. 2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010). 
 
Εσωτερική διανομή                 Ο  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
α) Αρχείο 
  
               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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1445/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 41ο 

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. Φ.301/138/03-09-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες ενίσχυσης ανατολικού 
αναχώματος ποταμού Μαύρης στο Τ.Κ. Γαλατά προς αποφυγή πλημμυρικών 
φαινομένων». 

Η Οικονομική Επιτροπή 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 του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. Φ.301/140/03-
09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2014/03-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 
2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει για έγκριση, την αριθμ. πρωτ. Φ.301/138/03-
09-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων για 
επείγουσες εργασίες ενίσχυσης ανατολικού αναχώματος ποταμού Μαύρης στο Τ.Κ. Γαλατά 
προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων». 

6. 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. Φ.301/138/03-
09-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Μίσθωση μηχανημάτων για 
επείγουσες εργασίες ενίσχυσης ανατολικού αναχώματος ποταμού Μαύρης στο Τ.Κ. Γαλατά 
προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων», το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω 
αυτολεξεί, ως εξής: 

«………. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Ταχ. Δ/νση : Περδικάρη 8, Πρέβεζα  
Ταχ. Κωδ.  : 48100     
Πληροφορίες   : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Τηλέφωνο  : 26820 89012  
Email          : pp.prevezas@php.gov.gr 

    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
 Πρέβεζα,  3-9-2021 

              Αρ.Πρωτ.: Φ.301/138 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ:   Οικονομική Επιτροπή 
               Περιφέρειας Ηπείρου 
               
               Πλατεία Πύρρου 1      
               ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

 

ΘΕΜΑ: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες ενίσχυσης ανατολικού αναχώματος 
ποταμού Μαύρης στο Τ.Κ Γαλατά προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων» 
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Α Π Ο Φ Α Σ Η 
O  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

Έχοντας  υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε  με το Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α΄) και ισχύει. 

3. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ. 140 /2010 «Οργανισμός Περιφέρειας  Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. Α΄ /27-12-2010) όπως 
τροποποιήθηκαν με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του ασκούντος 
καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  και την αριθ. 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

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 ισχύει. 

5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

6. Την Υ.Α 1299/2003 «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», περί 
φυσικών – τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών. 

7. Το υπ΄αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ : 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 
8. Το άρθρο 5 παρ. 19 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134/9.8.2019) περί αρμοδιότητας του Περιφερειάρχη για την 

έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την ερμηνεία της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν. 
4412/2016 (Α΄ 147) όπως ισχύει. 

9. Την υπ΄αριθ. 33/2599/8-11-2019 (ΑΔΑ:ΨΡΣΔ7Λ9-4ΑΧ)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Καθορισμός της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων-οχημάτων κλπ για το 
έτος 2021, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, 
κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λ.π), στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

10. Το Μητρώο ιδιοκτητών μηχανημάτων έργου, οχημάτων   για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε 
περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί 
δασικές πυρκαγιές τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 
2021. 

11. Λόγω της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε από τα έντονα και απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα που και 
προκάλεσαν έντονα προβλήματα επί του ανατολικού αναχώματος του ποταμού Μαύρης στο Τ.Κ Γαλατά, με 
άμεσο κίνδυνο βλάβης της περιουσίας και της ζωής των πολιτών, των υποδομών και των συμφερόντων 
περιοχής ευθύνης της  Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και απαιτείται να γίνουν άμεσες ενέργειες προς 
αντιμετώπιση των καταστάσεων και αποκατάσταση των ζημιών, προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. 

12. Το γεγονός ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Π. Ε. Πρέβεζας δεν επαρκούν για την άμεση αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που έχουν παρουσιασθεί λόγω των απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν 
(έντονες βροχοπτώσεις-καταιγίδες-πλημμύρες) και προκάλεσαν αυτές (καταστροφές, ζημίες), καθώς και την 
επείγουσα ανάγκη αποκατάστασής τους ήτοι εργασίες ενίσχυσης ανατολικού αναχώματος ποταμού Μαύρης 
στο Τ.Κ Γαλατά προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

1. Την απευθείας ανάθεση στα κατωτέρω φυσικά πρόσωπα ήτοι : 
Α/ 
Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Δ/ΝΣΗ 
Α.Φ.Μ. 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 
ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΑΠΑΔΑΤΕΣ 
ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 

105522851 

→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΜΕΝΟ ΑΜΕ -3092 
→ ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙ.  ΜΕ- 41184 

8.000,00€ 
Ανατολικό ανάχωμα 
Ποταμού  Μαύρης 

στο Τ.Κ Γαλατά 

2 
ΖΗΣΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 

172402080 

→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠΥΣΤΡ. ΜΕ -50805 
→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ  ΜΕ-78705 

12.000,00€ 
Ανατολικό ανάχωμα 

ποταμού Μαύρης 
στο Τ.Κ Γαλατά 
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που αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει άμεσα τις ζημιές που προκλήθηκαν στις ως άνω αναφερό-
μενες περιοχές της Π.Ε. Πρέβεζας  και ότι άλλο απαιτηθεί από 3-9-2021 και μέχρι το πέρας της ολοκλήρωσης των 
επειγουσών εργασιών,  για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.  
2.      Εγκρίνουμε τις ανωτέρω δαπάνες και τη διάθεση πιστώσεων, για τη μίσθωση ιδιωτικών οχημάτων με σκοπό 
την εκτέλεση επειγουσών εργασιών ενίσχυσης ανατολικού αναχώματος ποταμού Μαύρης στο Τ.Κ Γαλατά της Π.Ε. 
Πρέβεζας, μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε βάρος του 
έργου  με ΚΑ 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (Υποέργο: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες 
ενίσχυσης ανατολικού αναχώματος ποταμού Μαύρης στο Τ.Κ Γαλατά προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων»).  
Η ακριβής δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά μετά το πέρας των εργασιών. 
Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου σε εφαρμογή 
των προβλέψεων του άρθρου 159 (παρ. 2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010). 
 
Εσωτερική διανομή                 Ο  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
α) Αρχείο 
  
               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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1446/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 42ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας από καθίζηση επί της επαρχιακής οδού προς Πάργα 
(θέση Αγία Κυριακή) (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 Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12915/06-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2031/06-09-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη:….. 

1. Ότι, απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση στη βατότητα  επί της επαρχιακής οδού προς Πάργα (θέση Αγία 

Κυριακή), αφού λόγω θραύσης σωλήνα ύδρευσης που διέρχονταν στην οδό, υπήρξε διαρροή νερού με 

αποτέλεσμα να εκδηλωθεί έντονη και άκρως επικίνδυνη καθίζηση. Απαιτείται λοιπόν άμεσα  η αποκατάσταση 

στην οδό  προς αποφυγή ατυχημάτων.   

2. Την  με  αριθμ. : 126219/10669/19-08-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου :  «Συντήρηση – αποκατάσταση 

εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 

2018ΕΠ53000001 με υποέργο : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας από καθίζηση επί της επαρχιακής οδού 

προς Πάργα (θέση Αγία Κυριακή) (παροχή υπηρεσιών) »  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας 

από καθίζηση επί της επαρχιακής οδού προς Πάργα (θέση Αγία Κυριακή) (παροχή υπηρεσιών)» του έργου :  

«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»  της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001,  προϋπολογισμού 24.800,00 €.…». 

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. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας από καθίζηση 
επί της επαρχιακής οδού προς Πάργα (θέση Αγία Κυριακή) (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής 
μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή 
απαιτείται άμεσα η  αποκατάσταση βατότητας επί της επαρχιακής οδού προς Πάργα (θέση Αγία Κυριακή), 
για την αποφυγή ατυχημάτων αφού, λόγω θραύσης σωλήνα ύδρευσης που διέρχονταν στην οδό, υπήρξε 
διαρροή νερού με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί έντονη και άκρως επικίνδυνη καθίζηση.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΞ8Β7Λ9-62Ρ
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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. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1448/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση - βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», 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).  

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. 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 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 12/613/19-04-2021 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 - βελτίωση 
Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», 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. 5875/16-04-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 48997/5568/16-04-2021 απόφαση 
έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και με 
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.053.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με 
την με α/α 677 και αρ. πρωτ. 19699/1791/12-02-2021 (ΑΔΑ:ΩΜΤ47Λ9-ΗΜ2) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 702 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 των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 
και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.  

7. Την αριθμ. 19/1057/07-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 18-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-06-2021 
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. 180766 για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – 
Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9771.01.053.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. 
έτους 2021, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός 
φορέας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με ποσό προσφοράς 
41.935,48 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 48,00%.   

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 13819/07-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2049/07-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
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διαβιβάζει συνημμένα το από 30-08-2021 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 «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με ποσό προσφοράς 41.935,48 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή 
έκπτωση 48,00%.   

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του στη σχετική αριθμ. 12/613/19-04-2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, όπου είχε τοποθετηθεί ως εξής: «Συμφωνούμε στην εισήγηση με την 
παρατήρηση ότι πρόκειται για αναγκαία αλλά αποσπασματική παρέμβαση. Η συντήρηση – 
βελτίωση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου, πρέπει 
να γίνεται με προγραμματισμό που θα επιτρέπει επεμβάσεις σε μεγαλύτερα τμήματα επί του 
οδοστρώματος. Η ακολουθητέα πρακτική της περιφερειακής Αρχής δεν είναι αποτελεσματική και 
στις περισσότερες των περιπτώσεων οι παρεμβάσεις μας προσιδιάζουν με «μπαλώματα» και 
καταλήγουν σε κακοτεχνίες που σε μικρό διάστημα θα χρειαστούν επιπρόσθετα έξοδα για 
επιδιόρθωση και λόγω της πλημμελούς επίβλεψης. Η πρόταση μας είναι να υπάρξει 
προγραμματισμός για επεμβάσεις βελτίωσης του οδοστρώματος μεγαλύτερου μήκους, άνω του 
χιλιομέτρου. Στην περίπτωση δε των Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας και Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας 
χρειάζεται επανακατασκευή σε όλο το μήκος, επιλέγοντας 10-15 χιλιόμετρα ανά έτος, ώστε μέσα 
σε μια αυτοδιοικητική θητεία να ολοκληρωθεί το έργο ανακατασκευής τους.». 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 30-08-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-06-2021 
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. 180766 για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – 
Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9771.01.053.01 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 στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα 
την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με ποσό προσφοράς 41.935,48 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση 
τεκμαρτή έκπτωση 48,00%.   

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. 180766, που διενεργήθηκε στις 18-06-2021, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. 
Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.053.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων 
οικ. έτους 2021,  

στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», 
με ποσό προσφοράς 41.935,48 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 48,00%  σύμφωνα 
με το από 18-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 
19/1057/07-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 30-08-
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  
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 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα 
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 
από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 41.935,48 € χωρίς Φ.Π.Α. και με δαπάνη η 
οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.053.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 677 και αρ. 
πρωτ. 19699/1791/12-02-2021 (ΑΔΑ:ΩΜΤ47Λ9-ΗΜ2) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 702 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  Π. ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

2ο  ΠΡΑΚΤΙΚO 

          Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού ανάδοχου  του έργου:  

«Συντήρηση-βελτίωση Ε.Ο Ιωαννίνων - Άρτας» προϋπολογισμού 100.000,00 € (με 

αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

   

   Στα Ιωάννινα, στις 30 Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

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

               2. Ιωάννης  Αρκομάνης,  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι., μέλος 

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

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

12/613/19-4-2021 (ΑΔΑ:Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π. Ηπείρου συνήλθαμε σε 

συνεδρίαση, στο γραφείο 346 της Π. Ηπείρου, προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την εισήγηση κατακύρωσης της σύμβασης, σύμφωνα με 

την αρ. πρωτ 65476/7352/17-5-2021 οικεία διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας, η οποία έλαβε τον αριθμό 

συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 180766.  

 

Έχοντας υπ’ όψη:  

1. Την με αριθ. 19/1057/7-7-2021 (Α.Δ.Α.: Ω56Η7Λ9-ΣΕΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π. 

Ηπείρου με την οποία εγκρίνεται το από 18-6-2021 1ο  Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού  και 

αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με ποσό προσφοράς 41.935,48 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α)  και ποσοστό 

έκπτωσης (48,00 %).  

2. Το με αριθ. 123705/12608/13-8-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π .Ηπείρου  με το 

οποίο κλήθηκε την 13-8-2021 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ 

(Διαγωνισμός α/α 180766) ο προσωρινός μειοδότης  να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών 

τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησης.  

3. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, ο προσωρινός ανάδοχος, υπέβαλε ηλεκτρονικά την 17-8-2021 μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και σε σφραγισμένο φάκελο στην 

Υπηρεσία την 18-8-2021 (αρ. πρωτ. 125727/12860) που παραδόθηκε στην πρόεδρο της Ε.Δ την 

19-8-2021 
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     Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών που υποβλήθηκε ως 

ανωτέρω και ύστερα από  τον έλεγχο τους, διαπιστώνει ότι: 

 τα δικαιολογητικά υποβλήθηκαν εμπροθέσμως και νομοτύπως από τον προσωρινό ανάδοχο  

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.  

 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και 

των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

 Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής 

σύμφωνα με τα άρθρα 21,22 και 23 της οικείας διακήρυξης. 

      Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρμογή του άρθρου 4.2δ της οικείας διακήρυξης, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού  ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Συντήρηση-βελτίωση οδού 

Ιωαννίνων - Άρτας» προϋπολογισμού  80.645,16 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α)  στον προσωρινό ανάδοχο, 

οικονομικό φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με ποσό προσφοράς 

41.935,48 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και ποσοστό έκπτωσης σαράντα οχτώ  τοις εκατό (48,00 %)  

 

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

 

Ιωάννινα  30-8-2021 
 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 

Η πρόεδρος 
 

 
 

Τα μέλη 
 

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΚΟΜΑΝΗΣ 

 
 

  
ΑΝΝΑ ΜΠΑΣΙΟΥ 
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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. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1449/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση του από 06-09-2021 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 
«Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Καναλίων Σκουληκαριάς», προϋπολογισμού € 74.400,00 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. 18/964/25-06-2021 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 «Αποκατάσταση βατότητας 
περιοχής Καναλίων Σκουληκαριάς», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη 
του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
86221/9180/15-06-2021 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. 9258/16-06-2021 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 των Δ/νσεων 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. 13986/07-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2056/07-09-
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 
«ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 11,00% και ποσό προσφοράς 53.400,00 € 
χωρίς Φ.Π.Α. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 06-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 26-08-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 98015/10176/17-08-2021 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 18/964/25-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Καναλίων 
Σκουληκαριάς», προϋπολογισμού € 74.400,00 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) «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε.Δ.Ε. β) «ΦΟΥΚΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε.» και γ) «ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.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.  
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Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα 
«ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.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 «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε», με ποσοστό έκπτωσης 11,00% και  
ποσό προσφοράς 53.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Καναλίων Σκουληκαριάς», 
προϋπολογισμού € 74.400,00 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 «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε.», με ποσοστό 
έκπτωσης 11,00% και ποσό προσφοράς 53.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Ε.Δ.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 
53.400,00 € 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». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 18/964/25-06-2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τονίζοντας ότι συμφωνεί με την σκοπιμότητα και αναγκαιότητα 
εκτέλεσης του έργου, 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΞ8Β7Λ9-62Ρ



-123- 

 

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

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

Διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 
τιμή, κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης – άρθρο 125 του Ν. 4412/2016, 
για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση 
βατότητας περιοχής Καναλιών Σκουληκαριάς», προϋπολογισμού 74.400,00€ με 
Φ.Π.Α..   
 
Στα Ιωάννινα, την 26-08-2021 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Μπάσιου Άννα , Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος 
2. Στάυρου Γεώργιος , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος  
3. Κιτσαράς Λάμπρος , Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Ε. Ιωαννίνων, ως μέλος 
 
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και 
σύμφωνα με: 

- Την υπ. αριθμ. 85772/5921/14-06-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2018ΕΠ53000001. 

- Την υπ. αριθμ. 18/964/25-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΗ, έγκριση 
προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 και ορισμού Επιτροπής Διενέργειας 
της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης για το έργο «Αποκατάσταση βατότητας 
περιοχής Καναλιών Σκουληκαριάς».  

- Την υπ. αριθμ. 98015/10176/17-08-2021 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. 

Συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 335 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 τρεις (3) προσφορές, 
ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.  

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα 
καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του στο πρακτικό (Πίνακας 1) και μονογραφήθηκε  
από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής.  
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Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών ακολούθησε σε ανοικτή 
συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον 
Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους 
στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό (Πίνακας 
1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής 
συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς  και των υπογραφών, της 
ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης. 
Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον  
κατωτέρω Πίνακα 2  κατά σειρά μειοδοσίας.  
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 

χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

1ος ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε. 53.400,00 € 11,00% 

2ος ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε 55.800,00 € 7,00% 

3ος ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε.Δ.Ε. 57.599,99 € 4,00% 

 

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

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

 
Από τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε η ορθή 
συμπλήρωσή τους. 

Οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον  
κατωτέρω Πίνακα 3  που κρίθηκαν παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Σειρά 
κατάταξης 

προσέλευσης 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 

χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Έκπτωση  

(%) 

1 ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε.Δ.Ε. 57.599,99 € 4,00% 

2 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε. 53.400,00 € 11,00% 

3 ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε .Ε 55.800,00 € 7,00% 
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Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

1ος ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε. 53.400,00 € 11,00% 

2ος ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε. Ε 55.800,00 € 7,00% 

3ος ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε.Δ.Ε. 57.599,99 € 4,00% 

 
Η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. πρωτ. 129787/13204/26-08-2021  έγγραφό της, τον 
προσωρινό μειοδότη «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε.» 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  6 Σεπτεμβρίου 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 «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε.»  με το 
αριθ. πρωτ. 131889/13386/31-08-2021 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 «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Καναλιών 
Σκουληκαριάς», προϋπολογισμού 74.400,00€ με Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα 
«ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε.», ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης με ποσό 
προσφοράς 53.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 11,00 %.  
Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.  
 

Ιωάννινα  6-09-2021 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΑΝΝΑ ΜΠΑΣΙΟΥ  

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 

 

 

                    ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΙΤΣΑΡΑΣ 
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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. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1450/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα περιοχής Ροδαυγής Άρτας 
(παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), 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 Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12914/06-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2041/06-09-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη:….. 

1. Ότι, λόγω των απότομων κλίσεων (έντονες ανωφέρειες) σε συνδυασμό με παρακείμενα ρέματα στην 

περιοχή, που κατά τη διάρκεια του χειμώνα υπερχείλισαν, προκλήθηκαν φθορές (καθιζήσεις, ρηγματώσεις) 

στο κατάστρωμα της οδού που οδηγεί σε παραγωγική μονάδα περιοχής Ροδαυγής, με αποτέλεσμα η πρόσβαση 

σε αυτή να γίνεται με δυσκολία και πολλές φορές κίνδυνο. Απαιτείται λοιπόν άμεσα  η αποκατάσταση στην 

βατότητα της οδού, ώστε αυτή να κυκλοφορείται με ασφάλεια.   

2. Την  με  αριθμ. : 126217/10668/19-08-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 37.200,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου :  «Συντήρηση – αποκατάσταση 

εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 

2018ΕΠ53000001 με υποέργο : «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα περιοχής Ροδαυγής 

Άρτας (παροχή υπηρεσιών) » 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Αποκατάσταση βατότητας προς 

παραγωγική μονάδα περιοχής Ροδαυγής Άρτας (παροχή υπηρεσιών)» του έργου: «Συντήρηση – 

αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001,  προϋπολογισμού 37.200,00 €..…». 

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 37.200,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική 
μονάδα περιοχής Ροδαυγής Άρτας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική 
περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται 
άμεσα η αποκατάσταση της βατότητας προς παραγωγική μονάδα περιοχής Ροδαυγής Άρτας, για την 
ασφαλή κυκλοφορία αφού, λόγω των απότομων κλίσεων (έντονες ανωφέρειες) και των παρακείμενων 
ρεμάτων στην περιοχή, που κατά τη διάρκεια του χειμώνα υπερχείλισαν, προκλήθηκαν φθορές 
(καθιζήσεις, ρηγματώσεις) στο κατάστρωμα της οδού που οδηγεί στην ως άνω περιοχή και η πρόσβαση 
σε αυτή γίνεται με δυσκολία και πολλές φορές κίνδυνο. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1451/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση των έργων «Σύνταξη 
κανονισμού Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των υποδομών συλλογής, επεξεργασίας και 
διάθεσης λυμάτων του Δήμου Πάργας» προϋπολογισμού 24.000,00 € με ΦΠΑ και 
«Παροχή υπηρεσίας για άμεση συλλογή στοιχείων για την ολοκλήρωση αποπεράτωση 
αποχετευτικού δικτύου Πάργας» προϋπολογισμού 10.000,00 € με ΦΠΑ, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Πράξης: «Ολοκλήρωση δικτύου συλλογής ακαθάρτων της πόλης της 
Πάργας», ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 
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Η Οικονομική Επιτροπή 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 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. 13856/07-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2055/07-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Με τις  αριθ. πρωτ. 130897/10921/30-08-2021 & 130908/10922/30-08-2021 αποφάσεις  Περιφερειάρχη 

Ηπείρου εγκρίθηκαν  πιστώσεις 34.000,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 

«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022)»  για την 

υλοποίηση των έργων: «Σύνταξη κανονισμού Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των υποδομών συλλογής, 

επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του Δήμου Πάργας» προϋπολογισμού  24.000,00€ ( ΜΕ ΦΠΑ) και 

«Παροχή υπηρεσίας για άμεση συλλογή στοιχείων για την ολοκλήρωση αποπεράτωση αποχετευτικού δικτύου 

Πάργας» προϋπολογισμού 10.000,00 € με ΦΠΑ), στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΓΑΣ» 

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 Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πάργας για 

την υλοποίηση των έργων: «Σύνταξη κανονισμού Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των υποδομών συλλογής, 

επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του Δήμου Πάργας» προϋπολογισμού  24.000,00€ ( ΜΕ ΦΠΑ) και 

«Παροχή υπηρεσίας για άμεση συλλογή στοιχείων για την ολοκλήρωση αποπεράτωση αποχετευτικού δικτύου 

Πάργας» προϋπολογισμού 10.000,00 € με ΦΠΑ), 

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

επισυναπτόμενο κείμενο και   

  Τον ορισμό της κ. Δέσποινα Σιαμπίρη, ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρώτριά της, τον κ. Περικλή Βούρδα , ΠΕ Μηχανικών 

(Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

 Τον ορισμό του κ. Αργύρη Νάκου, ΤΕ Μηχανικών (Τοπογράφων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή του, τον κ. Αθανάσιο Νάκα , ΤΕ Μηχανικών 

(Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

 Την έγκριση δαπάνης ποσού 34.000,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 

«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022)»   για την 

υλοποίηση των ως άνω έργων. .…». 

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

Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 
Δήμου Πάργας για την υλοποίηση των έργων: «Σύνταξη κανονισμού Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης των υποδομών συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του Δήμου 
Πάργας» προϋπολογισμού 24.000,00 € με ΦΠΑ και «Παροχή υπηρεσίας για άμεση 
συλλογή στοιχείων για την ολοκλήρωση αποπεράτωση αποχετευτικού δικτύου Πάργας» 
προϋπολογισμού 10.000,00 € με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: 
«Ολοκλήρωση δικτύου συλλογής ακαθάρτων της πόλης της Πάργας», 

και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. 
πρωτ. 13856/07-09-2021 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 κάτωθι υπαλλήλους:  Α) την κ. Δέσποινα 
Σιαμπίρη, ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή της, τον κ. Περικλή Βούρδα, ΠΕ Μηχανικών 
(Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων και Β) τον κ. Αργύρη Νάκο, ΤΕ Μηχανικών (Τοπογράφων Μηχανικών), 
υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή του, τον κ. 
Αθανάσιο Νάκα, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 

Γ.    Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 34.000,00 (24.000,00 € και 10.000,00 €) με ΦΠΑ, 
και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 
δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την υλοποίηση των ανωτέρω 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1452/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση του από 03-09-2021 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 Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση προστασία βάθρων γέφυρας και κατασκευή συρματοκιβωτίων για την αποφυγή 
κατολισθήσεων επί του επαρχιακού δικτύου προς Γότιστα», προϋπολογισμού 74.400,00 € 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. 21/1197/30-07-2021 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 Π.Ε. Ιωαννίνων, 
για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση προστασία βάθρων γέφυρας και 
κατασκευή συρματοκιβωτίων για την αποφυγή κατολισθήσεων επί του επαρχιακού δικτύου προς 
Γότιστα», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ 111299/11395/22-07-2021 
απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε η δαπάνη και η 
διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
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. 11404/22-07-2021 εισήγηση της υπηρεσίας και 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 των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 13368/03-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2042/07-09-
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 
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, ο οποίος προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση, με ποσό προσφοράς 
51.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 15,00%. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, όπως και στη σχετική αριθμ. 21/1197/30-07-2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 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 03-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 26-08-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 120707/12315 /23-08-2021  Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 21/1197/30-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την 
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση προστασία βάθρων γέφυρας και κατασκευή 
συρματοκιβωτίων για την αποφυγή κατολισθήσεων επί του επαρχιακού δικτύου προς Γότιστα», 
προϋπολογισμού 74.400,00 € 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) «ΑΡΛΕΤΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», β) 
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ και γ) ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον 

ΑΔΑ: ΨΞ8Β7Λ9-62Ρ



-133- 

 

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 
«ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ», 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 «ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ», ο οποίος προσέφερε την μεγαλύτερη 
έκπτωση, με ποσό προσφοράς 51.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 15,00%. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση προστασία βάθρων γέφυρας και κατασκευή συρματοκιβωτίων για την 
αποφυγή κατολισθήσεων επί του επαρχιακού δικτύου προς Γότιστα», προϋπολογισμού 74.400,00 € 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 «ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ», ο οποίος προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση, 
με ποσό προσφοράς 51.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 15,00% και 

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 
51.000,00 € 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». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

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

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, κατά το σύστημα με 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης– άρθρο 125 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου για 
την ανάθεση υλοποίησης του υποέργου  « Άμεση  προστασία βάθρων γέφυρας και 
κατασκευή  συρματοκιβωτίων για την αποφυγή κατολισθήσεων επί του επαρχιακού 
δικτύου προς Γότιστα   », της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 
προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.  
 
Στα Ιωάννινα, την 26-08-2021 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 09:30 π.μ. (μισή ώρα πριν την ώρα 
αποσσφράγισης) οι υπογράφοντες: 

1. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως αναπλ/κός πρόεδρος,  
2. Μπότης Κωνσταντίνος, Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Ι., ως τακτικό μέλος, 
3. Νάκας Αθανάσιος, Μηχανολόγος  Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Ι., ως τακτικό μέλος, 
 
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας., έχοντας 
υπ’ όψη:  

- Την υπ. αριθμ. 21/1197/30-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΣΓ7Λ9-2Τ3)  απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία : α) εγκρίθηκε η προσφυγή σε διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016 για την ανάθεση υλοποίησης του υποέργου  « Άμεση προστασία βάθρων 
γέφυρας και κατασκευή  συρματοκιβωτίων για την αποφυγή κατολισθήσεων επί του 
επαρχιακού δικτύου προς Γότιστα »,  προϋπολογισμού 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.),σύμφωνα 
με την  αρ. Πρωτ. 111299/11395/22-07-2021  απόφαση έγκρισης των συμβατικών τευχών του 

έργου  της επικεφαλίδας , απόφαση της Υπηρεσίας μας, και β) έγινε η συγκρότηση της Ε.Δ 

- Την υπ. αριθμ. 120707/12315 /23-08-2021 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, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

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. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Α/Α Αρ. πρωτ/ημερομηνία Επωνυμία προσφέροντα 

1 129673 /13200 /26-08-2021 ΑΡΛΕΤΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε                                 
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2 
 

129717 /13202 /26-08-2021 
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      

3 
 

129789 /13205 /26-08-2021 
ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      

 

Σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.120707/12315/23-08-202 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 της ορθής συμπλήρωσης του 

εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της αριθμητικής και ολόγραφης 
αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, ο λογιστικός έλεγχος με τις αναγκαίες διορθώσεις-
συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων. 

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 ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      54.600,00 € 9,00% 

2ος ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       55.800,01 € 7,00% 

3ος ΑΡΛΕΤΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε          56.400,00 € 6,00% 

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. 

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια εφαρμογής 
των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, για 
υποβολή νέας βελτιωμένης προσφοράς, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την 
μικρότερη προσφορά - μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση) βελτίωσε την προσφερόμενη 
έκπτωση του από το 9% σε 15% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την 
υπ’αρ. (129897/13218/26.08.2021) αίτησή του, ο δεύτερος κατά σειρά μειοδοσίας  βελτίωσε την 
προσφερόμενη έκπτωση του   από το 7% σε 12% αντίστοιχα με την 
(129899/13219/26.08.2021), αίτησή του, ενώ ο τρίτος κατά σειρά μειοδοσίας δεν υπέβαλλε 
βελτιωμένη προσφορά , εμμένοντας στην αρχική 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 ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ         51.000,00 € 15,00% 

2ος ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       52.799,99 € 12,00% 

3ος ΑΡΛΕΤΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε          56.400,00 € 6,00% 

 
Η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. πρωτ.129717 /13202/26-08-2021 έγγραφό της, τον προσωρινό 
μειοδότη « ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ » να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της 
παρούσας, σε εφαρμογή  του Ν.4412/2016,  επικαιροποιημένα και σε ισχύ τα δικαιολογητικά και 
αποδεικτικά στοιχεία, όπως δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ και απαιτούνται, σε σφραγισμένο φάκελο, 
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. 
Στις 03 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή  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 «ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  »  σύμφωνα με το αριθ. 
πρωτ. 131688/13368/31-08-2021  έγγραφό του. 
 

Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία, 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 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ.2γ 
του Ν.4412/2016 και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης 
υλοποίησης του υποέργου « Άμεση προστασία βάθρων γέφυρας και κατασκευή  
συρματοκιβωτίων για την αποφυγή κατολισθήσεων επί του επαρχιακού δικτύου προς Γότιστα», 

προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα  « ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ »,ο 
οποίος προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση, με ποσό προσφοράς 51.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με 
ποσοστό έκπτωσης 15,00%.  
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού ως κατωτέρω.  

Ιωάννινα  03-09-2021 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Η   πρόεδρος Τα μέλη 

 

 
 Μπλιθικιώτη  Μαρινέλα         

 

 
         Μπότης  Κωνσταντίνος   

 
 

Νάκας  Αθανάσιος   
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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. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1453/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 
4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 2 «Εγκατάσταση επεξεργασίας 
λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 2.750.000,00  € 
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». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
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το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), 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), 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. Τη με αρ. πρωτ. 1155/17-04-2020 απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου 
Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» με Κωδικό ΟΠΣ 5032834 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ήπειρος 2014-2020» με κωδικό ενάριθμου ΚΑ 2019ΕΠ01810012 με υποέργο α/α 2 με 
τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Π.Ε. 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ » προϋπολογισμού 2.750.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και την αριθμ. 1169/07-05-2021 
τροποποίηση αυτής. 

6. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 49635/1646/29-04-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 2.750.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, για την κατασκευή του 
υποέργου με α/α 2 «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. 
Ιωαννίνων», της Πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων», η οποία εντάχθηκε στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5032834 και στη ΣΑΕΠ 
018/1 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ01810012. 

7. Τις αριθμ. 26/1765/16-10-2020 και  9/444/22-03-2021 αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

8. Την αριθμ. 23/1270/11-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:  

Α. Καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με αξιολόγηση μελέτης (άρθρο 50 του Ν. 4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του 
υποέργου με α/α 2 «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. 
Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 2.750.000,00 € χωρίς ΦΠΑ της Πράξης «Κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου 
Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων», η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 
2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5032834 και στη ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου με Κ.Α. 
2019ΕΠ01810012, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 12299/09-08-
2021 εισήγηση της Υπηρεσίας, βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση της Πράξης και σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 4/219/28-07-2021 (θέμα 46) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου 
Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, υπέρ της έγκρισης δημοπράτησης του υποέργου 
με το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει τη μελέτη και εκτέλεση (κατασκευή) 
του έργου, με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4412/2016 και βάσει του υπ’ αριθμ. 
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2064/06-08-2021 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, 
με το οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη 
διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο και της αριθμ. πρωτ. 40352/4613/26-
03-2021 απόφασης έγκρισης συμβατικών τευχών από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου.  Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, 
με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και 

Β. Εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, ποσού 2.750.000,00 € 
χωρίς ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου 
με Κ.Α. 2019ΕΠ01810012 και τίτλο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και 
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων», για την 
υλοποίηση του υποέργου με α/α 2 «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου 
Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων». 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12809/07-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2043/07-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία εισηγείται 
την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) 
για την ανάθεση εκτέλεσης έργου του θέματος, αποτελούμενη από: Α) υπαλλήλους των 
Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και Β) από εκπροσώπους του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τμήμα Ηπείρου), της ΠΕΔΜΕΔΕ (Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου) 
και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Ηπείρου, όπως ορίσθηκαν με τους 
αναπληρωτές τους, λαμβάνοντας υπόψη και τα επισυναπτόμενα στην εισήγηση, σχετικά 
έγγραφα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Συγκροτεί την Επιτροπή Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με αξιολόγηση 
μελέτης (άρθρο 50 του Ν. 4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 2 
«Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων», 
προϋπολογισμού 2.750.000,00 € χωρίς ΦΠΑ της Πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 
Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. 
Ιωαννίνων», η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με 
κωδικό ΟΠΣ 5032834 και στη ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ01810012, 

αποτελούμενη από: Α) υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 
και Β) από εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τμήμα Ηπείρου), της 
ΠΕΔΜΕΔΕ (Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου) και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) 
Ηπείρου, όπως ορίσθηκαν με τους αναπληρωτές τους, σύμφωνα με τα αριθμ. πρωτ. 711/17-
08-2021, 1244/11-08-2021 και 431/25-08-2021 έγγραφά τους αντίστοιχα, 

και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

1 Γεώργιος Σιώμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι., Πρόεδρος 

2 Αικατερίνη Καραγιώτη Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

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

4 Λάμπρος Κιτσαράς Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. 

5 Χρήστος Πατσούρας  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Εκπρόσωπος ΤΕΕ Τμ. Ηπείρου 

6 Παναγιώτης Βώττης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Εκπρόσωπος ΠΕΔΜΕΔΕ 

7 Τύρου – Ούζα Αναστασία 
(Νατάσα)  

Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Ιωαννίνων, εκπρόσωπος ΠΕΔ 

Ηπείρου 

 

ΑΔΑ: ΨΞ8Β7Λ9-62Ρ



-140- 

 

Αναπληρωματικά μέλη: 

1 Ελένη Δημουλά Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι.  αναπληρ. 

Προέδρου 

2 Περικλής Βούρδας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι.   

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

4 Βασίλειος Κυριαζής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. 

5 Θεόδωρος Σόντης 

 

Μηχ. Γεωδαισίας Φωτομετρίας & Χαρτογραφίας, 

Εκπρόσωπος ΤΕΕ Τμ. Ηπείρου 

6 Νικόλαος Ντζόιδος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Εκπρόσωπος ΠΕΔΜΕΔΕ 

7 Βασιλική Μέγα  Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Ιωαννίνων, εκπρόσωπος ΠΕΔ 

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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1454/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - 
Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση του Φεστιβάλ «Zagori Fiction Day IIs» στις 29/9-5/10/21.  

Η Οικονομική Επιτροπή 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. 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 Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
2900/07-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2046/07-09-2021 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στη 
διοργάνωση του Φεστιβάλ «Zagori Fiction Day IIs» στη Βίτσα Ζαγορίου στις 29/9-5/10/21. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, στη 
διοργάνωση, με το Σωματείο «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΕΠΕΚΕΙΝΑ ΧΩΡΑ», του Φεστιβάλ «Zagori Fiction 
Day IIs» στη Βίτσα Ζαγορίου στις 29/9-5/10/21, συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 
6/15/06-09-2021 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου, 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 1.000,00 € με ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, για υπηρεσίες Catering, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και 
ΚΑΕ 0844, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2021 σύμφωνα με την 
αριθμ. πρωτ. 2900/07-09-2021 σχετική εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της 
Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται 
κατωτέρω, ως εξής: 

«… ΣΧΕΤ:  

1. Η αριθ. 6/15/6-9-2021 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου  

2. Οι διατάξεις του άρθρου 186, παρ. Η, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

όπου αναφέρεται οτι μεταξύ των αρμοδιοτήτων  των Περιφερειών που αφορούν στον τομέα Η΄ Παιδείας - 

Πολιτισμού - Αθλητισμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α) η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και 

αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων (παρ. 11), β) η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και 

εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (παρ. 13), γ) η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών 

εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους 

(παρ. 15) και δ) η υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη 

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή 

Ιδιωτικού Δικαίου (παρ. 19).  

3. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου  οικονομικού έτους 2021. 

Οι Περιφέρειες σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις μπορούν να συμμετέχουν και να υλοποιούν αθλητικά 

και πολιτιστικά προγράμματα. Στην έννοια δε της  πολιτιστικής  εκδήλωσης που προάγει τα  πολιτιστικά και 

πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων εμπίπτει κάθε πολιτιστικό δρώμενο που, έστω και αν δεν απευθύνεται 
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άμεσα στο σύνολο του τοπικού πληθυσμού, αφυπνίζει και ενισχύει την  πολιτιστική και ιστορική συνείδηση και 

τα πνευματικά ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς για τις επερχόμενες γενιές.  

Ο συντονισμός, η προώθηση, η χρηματοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου 

εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου για 

την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας. 

Σας κάνουμε γνωστό ότι η Περιφέρεια Ηπείρου προτίθεται να συμμετάσχει στη διοργάνωση του Φεστιβάλ 

«Zagori Fiction Day IIs» στις 29/9-5/10/21.  

Το Φεστιβάλ «Zagori Fiction Days ΙΙ» θα γίνει στη Βίτσα Ζαγορίου από 29/ 9 έως και 5/10/2021. Πρόκειται για 

μια διεθνής εκδήλωση, τύπου φεστιβάλ - με αντικείμενο τις διασκευές βιβλίων σε τηλεοπτικές σειρές μυθοπλασίας 

που υλοποιείται μέσα από ένα πολυεπίπεδο και πολύπτυχο πρόγραμμα που στοχεύει στην ανάπτυξη παραγωγών 

τηλεοπτικής μυθοπλασίας, την προώθηση και προβολή της εκδοτικής και οπτικοακουστικής παραγωγής στην 

Ελλάδα, τα Βαλκάνια, την Ευρώπη και τον κόσμο., που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη Βίτσα 

Ζαγορίου από το Σωματείο «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΕΠΕΚΕΙΝΑ ΧΩΡΑ». 

To Zagori Fiction Days II φιλοδοξεί να γίνει μια πλατφόρμα διασύνδεσης των επαγγελματιών του χώρου της 

τηλεοπτικής μυθοπλασίας, ένα διεθνές κέντρο αγοράς (market) και συναντήσεων (forum) των επαγγελματιών του 

εκδοτικού και οπτικοακουστικού χώρου, ένα κέντρο τεκμηρίωσης και ανάλυσης της παγκόσμιας τηλεοπτικής και 

μυθιστορηματικής μυθοπλασίας. 

Στο Zagori Fiction Days  II φιλοξενούμενες χώρες θα είναι το Ισραήλ , η Ιταλία και η Γαλλία. Θα συμμετάσχουν 

επιφανείς επαγγελματίες της οπτικοακουστικής βιομηχανίας, άνθρωποι κλειδιά στην αλυσίδα παραγωγής της 

τηλεοπτικής μυθοπλασίας, πεπειραμένοι σε υψηλές θέσεις, σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς τηλεοπτικούς σταθμούς, 

σε γνωστές ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής, σε διευθυντικές θέσεις διαχείρισης και καλλιτεχνικής διεύθυνσης 

φεστιβάλ και πολιτιστικών φορέων στα Βαλκάνια, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ασία.  

Τα οφέλη για την Περιφέρεια Ηπείρου από την συγκεκριμένη διοργάνωση είναι πολλαπλά: 

 Με το Φεστιβάλ «Zagori Fiction Days ΙΙ» η Ήπειρος τοποθετείται στον διεθνή χάρτη της δημιουργικής 

οπτικοακουστικής βιομηχανίας ως ένας νέος, μοναδικός, παγκόσμιος προορισμός για τους επαγγελματίες 

και τα ανερχόμενα ταλέντα της μυθιστορηματικής και τηλεοπτικής μυθοπλασίας 

 Η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την προώθηση και προβολή των δυνατοτήτων 

μας σχετικά με τη διοργάνωση φεστιβάλ υψηλών προδιαγραφών. 

 Τονώνει οικονομικά την περιοχή με ταυτόχρονη τουριστική αναβάθμιση με την ανάδειξη της και την 

προβολή της 

 Θα τονωθούν επιχειρήσεις εστίασης της περιοχής καθώς και άλλες επιχειρήσεις λόγω της αυξημένης 

προσέλευσης επισκεπτών 

 Θα υπάρξει δυνατότητα αυξημένης προβολής της περιοχής από τα  μέσα ενημέρωσης 

Σας κάνουμε επίσης γνωστό ότι το εν λόγω Σωματείο είναι εγγεγραμμένο στο Περιφερειακό μητρώο Πολιτιστικών 

Συλλόγων και Σωματείων που τηρείται στην Υπηρεσία μας 

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την κάλυψη των εκδηλώσεων ως κάτωθι: (ΠΙΝΑΚΑΣ) 

Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις Πιστώσεις  από τον Ειδ. Φορέα 072, ΚΑΕ 0844 του Προϋπολογισμού της 

Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2021 …». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, με το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατό 
να διατίθενται 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1455/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 8ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - 
Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση του 2ου Διεθνούς Διασυλλογικού Πρωταθλήματος  
Κωπηλασίας εις μνήμη «Σωτήρη Στάμου», στις 19-09-2021 στα Ιωάννινα.  

Η Οικονομική Επιτροπή 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. 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 Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
2911/07-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2058/07-09-2021 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στη 
διοργάνωση του 2ου Διεθνούς Διασυλλογικού Πρωταθλήματος  Κωπηλασίας εις μνήμη 
«Σωτήρη Στάμου», στις 19-09-2021 στα Ιωάννινα. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, στη 
διοργάνωση του 2ου Διεθνούς Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Κωπηλασίας εις μνήμη «Σωτήρη 
Στάμου», στις 19-09-2021 στα Ιωάννινα, συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 6/15/06-
09-2021 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου, 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 1.500,00 € με ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, για ηχητική κάλυψη και εκτυπώσεις αφισών, προσκλήσεων κλπ, σε βάρος των 
αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0844, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, οικ. έτους 2021 σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 2911/07-09-2021 σχετική εισήγηση του 
Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, 
το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

«… ΣΧΕΤ:  

1. Η αριθ. 6/15/6-9-2021 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου  

2. Οι διατάξεις του άρθρου 186, παρ. Η, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

όπου αναφέρεται οτι μεταξύ των αρμοδιοτήτων  των Περιφερειών που αφορούν στον τομέα Η΄Παιδείας - 

Πολιτισμού - Αθλητισμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α) η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και 

αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων (παρ. 11), β) η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και 

εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (παρ. 13), γ) η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών 

εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους 

(παρ. 15) και δ) η υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη 

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή 

Ιδιωτικού Δικαίου (παρ. 19).  

3. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου  οικονομικού έτους 2021. 
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Οι Περιφέρειες σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις μπορούν να συμμετέχουν και να υλοποιούν αθλητικά 

και πολιτιστικά προγράμματα. Στην έννοια δε της  πολιτιστικής  εκδήλωσης που προάγει τα  πολιτιστικά και 

πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων εμπίπτει κάθε πολιτιστικό δρώμενο που, έστω και αν δεν απευθύνεται 

άμεσα στο σύνολο του τοπικού πληθυσμού, αφυπνίζει και ενισχύει την  πολιτιστική και ιστορική συνείδηση και 

τα πνευματικά ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς για τις επερχόμενες γενιές.  

Ο συντονισμός, η προώθηση, η χρηματοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου 

εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου για 

την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας. 

Ο Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων (Ν.Ο.Ι) διοργανώνει το 2ος Διεθνές Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας εις 

μνήμη «Σωτήρη Στάμου», στις 19-9-2021 στα Ιωάννινα. Πρόκειται για Διεθνές Διασυλλογικό Πρωτάθλημα 

Κωπηλασίας. 

Τα οφέλη για την Περιφέρεια Ηπείρου από την συγκεκριμένη διοργάνωση είναι πολλαπλά: 

 Η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την προώθηση και προβολή των δυνατοτήτων μας 

σχετικά με τη διοργάνωση αγώνων υψηλών προδιαγραφών. 

 Τονώνει οικονομικά την περιοχή με ταυτόχρονη τουριστική αναβάθμιση με την ανάδειξη της και την προβολή 

της, αφού εξαιτίας των αγώνων θα διανυκτερεύσει στην περιοχή μεγάλος αριθμός ατόμων που θα έχουν τη 

δυνατότητα να ξεναγηθούν στην ευρύτερη περιοχή  

 Θα τονωθούν επιχειρήσεις εστίασης της περιοχής καθώς και άλλες επιχειρήσεις λόγω της αυξημένης 

προσέλευσης αθλητών και επισκεπτών 

 Θα υπάρξει δυνατότητα αυξημένης προβολής της περιοχής από τα  μέσα ενημέρωσης 

 Συμβάλλει στην καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος, προβάλλοντας την άθληση ως τρόπο ζωής  

Σας κάνουμε επίσης γνωστό ότι ο Φορέας είναι καταχωρημένος στο Περιφερειακό μητρώο αθλητικών φορέων 

που τηρείται στην Υπηρεσία μας. 

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την κάλυψη της     εκδήλωσης ως κάτωθι: (ΠΙΝΑΚΑΣ) 

Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις Πιστώσεις  από τον Ειδ. Φορέα 072,ΚΑΕ 0844 του Προϋπολογισμού της 

Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2021..…». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, με το σκεπτικό ότι δεν είναι 
δυνατό να διατίθενται 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1456/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) 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 Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ. 9436/07-09-2021 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2047/07-09-2021 αντίστοιχα στον φάκελο εισηγήσεων 
2021 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα, 
ως εξής:   

«… Έχοντας υπόψη προφορικά αιτήματα και ανάγκες συγκεκριμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 

Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και προκειμένου να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία των Δ/νσεων της 

Περιφέρειας Ηπείρου εισηγούμαστε την έγκριση των παρακάτω δαπανών, με το Φ.Π.Α., όπου αυτό 

προβλέπεται, 

1) Προμήθεια Ανταλλακτικών Υλικών Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών Μηχανημάτων 

Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

η οποία και διενεργεί επισκευές αναλόγως στις υπόλοιπες Δ/νσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής 

δαπάνης 2.000 €. 

2) Εκτέλεση Εργασιών Επισκευής Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών Μηχανημάτων 

Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

η οποία και διενεργεί επισκευές αναλόγως στις υπόλοιπες Δ/νσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής 

δαπάνης 700 €. 

3) Εκτέλεση Εργασιών Καθαρισμού χαλιών-μοκετών-κουρτινών για τις ανάγκες του Γραφείου του 

Περιφερειάρχη και Συνεργατών της Π.Η., συνολικής δαπάνης 1.200 €. 

4) Υπηρεσίες Ανανέωσης Συνδρομής στη βάση Δεδομένων και Υποστήριξης σε θέματα νομοθεσίας της 

«oenet.gr» για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής δαπάνης 80 €. 

Οι ανωτέρω δαπάνες περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: (ΠΙΝΑΚΑΣ) Για τα ανωτέρω υλικά η 

δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου....». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 
των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, και τη διάθεση των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 και των αντίστοιχων ΚΑΕ του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ  

με ΦΠΑ 

ΕΦ 072 / 

ΚΑΕ 

Προμήθεια Ανταλλακτικών Υλικών Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών 

Μηχανημάτων Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού 
2.000,00 € ΚΑΕ: 1329 
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Εργασίες Επισκευής Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών Μηχανημάτων 

Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού  
700,00 € ΚΑΕ: 0869 

Εκτέλεση Εργασιών Καθαρισμού χαλιών-μοκετών-κουρτινών 1.200,00 € ΚΑΕ: 0871 

Υπηρεσίες Ανανέωσης Συνδρομής 80,00 € ΚΑΕ  1121 

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

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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1457/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 10ο 

Έγκριση διενέργειας 6μηνης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Ηπείρου/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).  

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 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 Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9206/07-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2053/07-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: «… Σας  γνωρίζουμε  ότι,  η ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΥΓΛΟΥ Θεοδώρα του Νικολάου, 

σπουδάστρια του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φυτικής Παραγωγής) του ΤΕΙ Ηπείρου, 

κατέθεσε  στην  υπηρεσία μας  την  01- 09 - 2021  αίτηση  με  την  οποία  ζητάει   να  πραγματοποιήσει  

την πρακτική της άσκηση το χρονικό διάστημα από 01 –10– 2021 έως 31–03 -2022 για την  απόκτηση  

του πτυχίου της. Η ενδιαφερόμενη θα προσκομίσει την βεβαίωση  σπουδών  από το ΤΕΙ  Ηπείρου  με 

την  έναρξη της  πρακτικής  της  άσκησης. Με την αριθμ  Ζ1 / 136036/ 24-8- 2016 (ΦΕΚ 2914/τ.Β/ 

13-9-2016) Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων εγκρίθηκαν στη Περιφέρεια  Ηπείρου / Π.Ε. 

Ιωαννίνων ( 10 )  δέκα  θέσεις  για  πρακτική  άσκηση σπουδαστών  ΤΕΙ  διαφόρων ειδικοτήτων ανά 

εξάμηνο. Η δαπάνη για την πρακτική άσκηση της ανωτέρω  αναφερομένης σπουδάστριας ανέρχεται 

στο ποσό  # 1.056,48 ευρώ # πλέον εργοδοτικής εισφοράς  για την  κάλυψη της αμοιβής  του , για τα 

προαναφερόμενα χρονικά διάστημα αντίστοιχα από (ήτοι μηνιαία δαπάνη 176,08 Ευρώ πλέον 

εργοδοτική εισφορά) σε βάρος των πιστώσεων του  Προϋπολογισμού  Περιφέρειας. Σύμφωνα  με  τα 

ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση και τη διάθεση πίστωσης  για τα έτη 2021 και 2022, όπως 

αναλύεται  κατωτέρω: (ΠΙΝΑΚΑΣ) …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη διενέργεια πρακτικής άσκησης, σε Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου της ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΥΓΛΟΥ Θεοδώρας του Νικολάου, 
σπουδάστριας του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φυτικής Παραγωγής) του ΤΕΙ Ηπείρου 
για το χρονικό διάστημα από 01-10-2021 μέχρι 31-03-2022 για την απόκτηση του πτυχίου της. 

Η δαπάνη για την αμοιβή της ανωτέρω σπουδάστριας, για το χρονικό διάστημα από 01-10-2021 
μέχρι 31-03-2022, ανέρχεται στο ποσό των 1.056,48 € πλέον εργοδοτικής εισφοράς (ήτοι 
μηνιαία δαπάνη 176,08 € πλέον εργοδοτικής εισφοράς 10,11 €) όπως αναλύεται στον πίνακα 
που παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

ΚΑΕ 
ΕΤΟΣ   2021 

(μήνες Οκτώβριος, Νοέμβριος,  Δεκέμβριος) 

ΕΤΟΣ   2022 

(μήνες Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος) 

     0385    176, 08   Χ    3 μήνες          =  528,24 176, 08   Χ    3 μήνες          =  528,24 

     0291   10, 11    Χ  3 μήνες            =  30,33 10, 11    Χ  3 μήνες            =  30,33 
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  ΣΥΝΟΛΟ    186, 19  Χ 3        = 558,57   186, 19  Χ 3        = 558,57 

 
Η ανωτέρω δαπάνη, για το ποσό που αντιστοιχεί στο οικ. έτος 2021, θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 0385 και 0291, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων έτους 2021, ενώ για το ποσό που αντιστοιχεί στο οικ. έτος 
2022, εγκρίνεται η δέσμευση των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, οικ. έτους 2022 (πολυετής δέσμευση υποχρέωσης) σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄). 

Επισημαίνεται ότι για το οικ. έτος 2021 έχουν εκδοθεί οι με α/α 21 και αρ. πρωτ. 451/42/04-01-
2021 και α/α 26 και αρ. πρωτ. 457/47/04-01-2021 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες 
καταχωρήθηκαν με α/α 21 και 26 αντίστοιχα στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Δ/νσης Οικονομικού 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1458/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 11ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την 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).  
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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. 6256/07-09-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2057/07-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 12.900,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (15.996,00 € 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 15.996,00 € 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»), 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 ΚΗΥ 9135 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 2 ΤΕΜ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 

ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ, 1 ΤΕΜ ΤΡΟΜΠΑ 

ΝΕΡΟΥ, 2 ΤΕΜ ΚΟΛΑΡΟ 

850,00 € 1.054,00 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ, 

ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΗΣ-ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΕΣ, 

ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ- ΦΙΛΤΡΑ, 
ΑΛΛΑΓΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ, 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΛΟΤΕΡ ΤΕΠΟΖΙΤΟΥ ΚΑΙ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

650,00 € 806,00 € 

2 ΜΕ 113268 
ΦΟΡΤΗΓΟ - 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 

(ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ) 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ, ΜΟΥΦΑ 

ΟΠΙΣΘΕΝ, ΣΕΤ ΦΟΥΡΚΕΤΕΣ, ΣΩΜΑ 

ΟΠΙΣΘΕΝ, 3 ΤΕΜ. ΡΟΥΛΕΜΑΝ, ΔΙΧΑΛΟ 
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ, ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 

3.680,00 € 4.563,20 € 
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ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ-

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ, 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΑΠΕΤΟΥ, ΚΟΛΛΗΜΑ 

ΤΕΠΟΖΙΤΟΥ 

1.500,00 € 1.860,00 € 

3 ΜΕ 91570 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΣΕΤ 6ης ΕΑΤΟΝ-1, 
ΣΕΤ 6ης ΕΑΤΟΝ,  ΜΟΥΦΑ 5ης-6ης, 

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΟΥΡΑΣ, ΦΟΥΡΚΕΤΑ 

ΣΑΣΜΑΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΛΕΒΙΕ, ΣΕΤ 
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ, ΣΕΤ 5ης ΕΑΤΟΝ-1, ΣΕΤ 5ης 

ΕΑΤΟΝ 

3.470,00 € 4.302,80 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ-
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ 

ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ, ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ, 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ 

1.200,00 € 1.488,00 € 

4 ΚΗΙ 7413 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΜΗΧΑΝΗ 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΗ, ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ, 

ΠΟΡΤΑ 

1.200,00 € 1.488,00 € 

5 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ VHF, ΑΥΤΟΜ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ, 
ΦΟΡΗΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ 

350,00 € 434,00 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 12.900,00 € 15.996,00 € 

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

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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1459/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 12ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. 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.  
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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. Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3576/07-09-2021 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 2050/07-09-2021 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 ύστερα από έρευνα αγοράς, σύμφωνα με τον 
κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

Α

/

Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

Ε.Φ. 

072 / 

ΚΑΕ 

1 

Δαπάνη για αγορά υλικών συσκευασίας και δειγμάτων για το ετήσιο Πρόγραμμα 

Ελέγχου κυκλοφορούντων στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων για 

εργαστηριακές αναλύσεις από τα αρμόδια εργαστήρια Ελέγχου για τις ανάγκες της 

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Π.Ε.  Άρτας 

500,00 € 1699 

2 

Δαπάνη για  την   συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Βαρέων Αθλημάτων Άρτας 

«ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ»  αγώνων πυγμαχίας οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στην Άρτα  

από 23-09-2021 έως 26-09-2021. Η συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας  

Άρτας  εντάσσεται στα πλαίσιο  πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων  έτους 2021 

βάσει της αριθμ. 6/14/06-09-2021 απόφασης 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1461/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 14ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη 
διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Φεστιβάλ Φιλαρμονικών (μπαντίνων) και 
σεμινάριο επιμόρφωσης Αρχιμουσικών».  

Η Οικονομική Επιτροπή 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 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 Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
1754/07-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2045/07-09-2021 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και τη 
διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση 
της πολιτιστικής εκδήλωσης «Φεστιβάλ Φιλαρμονικών (μπαντίνων) και σεμινάριο 
επιμόρφωσης Αρχιμουσικών». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Για την κάλυψη των δαπανών συνδιοργάνωσης, από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, με 
το Υπουργείο Πολιτισμού – Αθλητισμού, τον Δήμο Πρέβεζας και τη Φιλαρμονική «Ο ΟΡΦΕΥΣ» 
της πολιτιστικής εκδήλωσης «Φεστιβάλ Φιλαρμονικών (μπαντίνων) και σεμινάριο επιμόρφωσης 
Αρχιμουσικών», που θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, συμμετοχή 
η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 6/16/06-09-2021 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών 
Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραμμα 
πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων της Π.Ε. Πρέβεζας», 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 3.000,00 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 & ΚΑΕ 0844.01 του προϋπολογισμού της 
Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, για την κάλυψη των κατωτέρω δαπανών και την ανάθεση των 
υπηρεσιών και προμηθειών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ήτοι: 

Διατροφή Μουσικών  500,00 €  
Διαμονή Μουσικών  1.000,00 €  
Διαφημιστικό Υλικό 300,00 €  
Ηχητική και φωτιστική κάλυψη 1.200,00 €  

  
όπως αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική, αριθμ. πρωτ. 1754/07-09-2021 εισήγηση της Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πρέβεζας, ως εξής: 

 «… Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186, παρ. Η, του Ν. 3852/2010 (Α. 87) στις αρμοδιότητες των 

Περιφερειών που αφορούν στον τομέα Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α) η 

συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων (περ. 11), β) η 

υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (περ. 13), γ) η κοινή οργάνωση 

με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και 
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τη διάδοσή της στους νέους (περ. 15) και δ) η υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους φορείς 

Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (περ. 19).   

Η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σύμφωνα με την αρ. 6/16/6-9-2021 (ΑΔΑ:6ΨΒΗ7Λ9-

ΙΟΤ) απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων 

στο πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. Πρέβεζας» συμμετέχει στη Πολιτιστική εκδήλωση: Φεστιβάλ 

Φιλαρμονικών (μπαντίνων) και σεμινάριο επιμόρφωσης Αρχιμουσικών. 

Η Φιλαρμονική Πρέβεζας «O Ορφεύς», ο αρχαιότερος σύλλογος στην Ήπειρο (έτος ίδρυσης 1920) γιορτάζει τα 

100 χρόνια από την ίδρυση του. 

Στα πλαίσια του εορτασμού 2021 παγκόσμιο έτος φιλαρμονικών καθώς και τα 200χρόνια από την Επανάσταση του 

1821 προγραμματίσαμε εκδήλωση: Φεστιβάλ Φιλαρμονικών (μπαντίνων) και σεμινάριο επιμόρφωσης 

Αρχιμουσικών με χρόνο διεξαγωγής το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. 

Με την παρουσία Φιλαρμονικών (μπαντίνων) από άλλες πόλεις και με το σεμινάριο επιμόρφωσης Αρχιμουσικών 

που Θα παραβρεθούν από καθηγητή μουσικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, ο στόχος είναι η ενθάρρυνση και 

δημιουργία συνεργιών  με  το  άνοιγμα διαύλου επικοινωνίας με άλλες Φιλαρμονικές καθώς και το Μουσικό 

σχολείο της πόλης μας. 

Επίσης δημιουργία διαδραστικού εκπαιδευτικού προγράμματος για παιδιά µε τίτλο: ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ «O ΟΡΦΕΥΣ» ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ. 

Συνδιοργάνωση : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ Ο ΟΡΦΕΥΣ.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκδήλωσης θα είναι περίπου  10.000,00 ευρώ.  

Η  Π.Ε Πρέβεζας συμμετέχει με το ποσό των 3.000,00 ευρώ. 

 Θα διατεθούν ως εξής: 

•  Διατροφή Μουσικών: 500,00 € 

•  Διαμονή Μουσικών: 1.000,00 € 

•  Διαφημιστικό Υλικό 300,00 € 

•  Ηχητική και φωτιστική κάλυψη 1.200,00 € 

Ως προς τη νομική μορφή στον Ν. 3852/2010  «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) στο ΜΕΡΟΣ 

Γ προσδιορίζεται ότι οι Περιφέρειες αποτελούν τον Β’ Βαθμό Αυτοδιοίκησης και στο άρθρο 260 «Κεντρικοί 

Αυτοτελείς Πόροι Περιφερειών» ορίζεται η χρηματοδότηση. Στον ίδιο νόμο προσδιορίζεται ότι «Οι δήμοι είναι 

αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αποτελούν τον πρώτο βαθμό τοπικής 

αυτοδιοίκησης.» Στο άρθρο 259 «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Δήμων» ορίζεται η χρηματοδότηση.  

Οι δαπάνες θα διατεθούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Π.Ε. 

Πρέβεζας οικονομικό έτος 2021 ΕΦ 072, ΚΑΕ 0844.01. Είναι δε στα πλαίσια του προσήκοντος μέτρου χωρίς να 

υπερβαίνουν τα εύλογα όρια και τηρώντας την αρχή της οικονομικότητας.  

Παρακαλούμε για την έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την ανωτέρω εκδήλωση.…». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1462/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 15ο 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Π.Ε. 
Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις, 
βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων - τεχνικά στο οδικό δίκτυο του Δήμου 
Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 461.000,00 με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την 
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 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), 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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4346/07-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2051/07-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«… Με την  με αριθ. 46614/1699/07-04-2021(ΑΔΑ:Ρ9ΒΤ7Λ9-ΩΑΓ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της 

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας με την αποφασίστηκε δέσμευση πίστωσης (351.377,52 €)  

σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων της ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.014.01 του οικονομικού 

έτους 2021 στα πλαίσια του προγράμματος έργων που χρηματοδοτείται από  κεντρικούς αυτοτελείς πόρους 

του Υπ. Εσωτερικών για κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και 

αποκατάστασης του οδικού δικτύου  του  έργου : :«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ, ΣYNTΗΡΗΣΕΙΣ 

ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»   και την με αρ.  

15748/Α411-29/7/2021 (ΑΔΑ:ΩΙΠ2ΩΞΧ-ΧΤ0) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας, αποφασίστηκε η δέσμευση πίστωσης (109.622,48 €) για το έργο 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ, ΣYNTΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» , σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑΕ 00-

6737.621 του Προϋπολογισμού του 2021 του Δήμου Πρέβεζας. 

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται 

προκειμένου να ασφαλτοστρωθούν οι ήδη διανοιγμένοι και διαμορφωμένοι Δημοτικοί δρόμοι προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών και η ασφάλεια των πολιτών που κινούνται στα οδικά 

τμήματα του Δήμου Πρέβεζας. 

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,  Περιφέρειας Ηπείρου/ Περιφερειακής 

Ενότητας Πρέβεζας και Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, 

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ, ΣYNTΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» προϋπολογισμού 461.000,00 ευρώ  

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

επισυναπτόμενο κείμενο και   

  Τον ορισμό  α)  του κ. Νικόλαου Κατσάνου, υπάλληλο της Δ. Τ. Ε. Πρέβεζας, ως τακτικό μέλος από την 

Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης  

αναπληρούμενος από την κα Ελένη Βασιλειάδου, υπάλληλο  της Δ. Τ. Ε. Πρέβεζας και β) του κ. Θεόδωρου 

Οικονόμου  υπάλληλο της  Δ. Τ. Ε. Πρέβεζας, ως τακτικό μέλος,  αναπληρούμενος από την κα. Σοφία 

Παπαγεωργίου , υπάλληλο  της Δ. Τ. Ε. Πρέβεζας.  .…». 
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7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις, 
βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων - τεχνικά στο οδικό δίκτυο του Δήμου 
Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 461.000,00 με ΦΠΑ  

και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.6) αριθμ. 
πρωτ. 4346/07-09-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, Σχέδιο. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΕΦ/ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.014.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της Π.Ε. 
Πρέβεζας (για ποσό 351.377,52 €) βάσει της αριθ.πρωτ. 46614/1699/07-04-2021 & Α/Α 
1037 (ΑΔΑ:Ρ9ΒΤ7Λ9-ΩΑΓ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας και τις πιστώσεις του ΚΑ 00.6737.621 του προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2021 του Δήμου Πρέβεζας (για ποσό 109.622,48 €), βάσει της αρ. πρωτ. 15748/27-
07-2021 & Α/Α 411 (ΑΔΑ:ΩΙΠ2ΩΞΧ-ΧΤ0) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας. 

Β. Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, 
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, τους κάτωθι υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας: α)  τον κ. Νικόλαο Κατσάνο, με αναπληρώτρια την κ. Ελένη 
Βασιλειάδου και β) τον κ. Θεόδωρο Οικονόμου, με αναπληρώτρια την κ. Σοφία 
Παπαγεωργίου. 

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

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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1463/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 16ο 

Έγκριση διενέργειας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών – πολυμηχανημάτων – 
φωτοαντιγραφικών, γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, των Δ/νσεων 
Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ν. Πρέβεζας, για το έτος 
2022», συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ, συγκρότηση της Επιτροπής 
Διενέργειας του διαγωνισμού και έγκριση δαπάνης για την κάλυψη δαπανών 
δημοσίευσης της διακήρυξης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), 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), 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. 136076/4224/07.09.2021 (ΑΔΑ: ΩΑΣΒ7Λ9-ΞΧ0) απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας περί έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, 
συνολικού ποσού 70.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σε βάρος της πίστωσης του 
Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε.1111.01 του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, οικονομικού έτους 2022, για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών-
πολυμηχανημάτων-φωτοαντιγραφικών (ποσού 54.500,00 €), γραφικής ύλης (ποσού 
6.400,00 €) και φωτοαντιγραφικού χαρτιού (ποσού 9.100,00 €), για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας και των Δ/νσεων Α/Βάθμιας, 
Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ νομού Πρέβεζας, έτους 2022. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 4240/07-09-
2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2054/07-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 
Ο.Ε.) στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: …. 

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

11. Την αρ. πρωτ. 134469/4189/03.09.2021 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών «Έγκριση πραγματοποίησης 

δαπάνης και διάθεση καθώς και την έκδοση απόφασης έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 

70.000,00 ευρώ για το έτος 2022, για την ανάθεση του έργου: συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για 

την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών - πολυμηχανημάτων - φωτοαντιγραφικών (CPV: 30125110-5) 

γραφικής ύλης (CPV: 30192700-8) φωτοαντιγραφικού χαρτιού (CPV: 30197643-5) συνολικού 

προϋπολογισμού 70.000,00 € με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών της 

Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 

νομού Πρέβεζας». 

12. Την αρ. 136076/4224/07.09.2021 (ΑΔΑ: ΩΑΣΒ7Λ9-ΞΧ0, ΑΔΑΜ: 21REQ009166472) «Έγκριση 

ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης» του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας. 

13. Την αρ. 136131/4227/07.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΗΞ7Λ9-ΙΒΗ) Βεβαίωση του Προϊστάμενου Γενικής Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών & Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Ηπείρου.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1.  Την έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού 
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προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την ανάθεση σύμβασης με τίτλο 

«Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών – πολυμηχανημάτων – φωτοαντιγραφικών, γραφικής ύλης και 

φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή 

Ενότητα Πρέβεζας, των Δ/νσεων Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ν. 

Πρέβεζας, για το έτος 2022». 

2. Την έγκριση των όρων και των παραρτημάτων της διακήρυξης του εν λόγω ανοιχτού μειοδοτικού 

διαγωνισμού, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο. 

3. Τη συγκρότηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 221 παρ. 3 του ν. 4412/2016 Επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση της υπηρεσίας και τον ορισμό 

των μελών αυτής, μετά των αναπληρωτών τους. …..  

4.  Την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και τη διάθεσης πίστωσης ποσού 900,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για την 

κάλυψη δαπανών δημοσίευσης προκήρυξης του διαγωνισμού, σε δύο τοπικές εφημερίδες και μία 

εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα, η οποία θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Π.Ε. 

Πρέβεζας, οικ. έτους 2022 (Ε.Φ.072- Κ.Α.Ε. 0841). ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με μέριμνα του Τμήματος 
Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, για την «Προμήθεια 
αναλώσιμων εκτυπωτών – πολυμηχανημάτων – φωτοαντιγραφικών, γραφικής ύλης και 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου – 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, των Δ/νσεων Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης και του 
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ν. Πρέβεζας, για το έτος 2022», συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ  
σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας, έτους 2022 (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε.1111.01) και 

Καταρτίζει τη διακήρυξη του ανωτέρω ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, κάτω 
των ορίων του Ν. 4412/2016 με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει 
τιμής, ανά Ομάδα Ειδών, και εγκρίνει τους όρους αυτής, με τα Παραρτήματά της, όπως 
συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της 
Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτεται στην ανωτέρω (υπό στ. 7) αριθμ. πρωτ. 4240/07-09-2021 
εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Ειδικότερα ο ως άνω διαγωνισμός αφορά στις κάτωθι Ομάδες Ειδών:  

Τμήμα 1: Προμήθεια Γραφικής ύλης, εκτιμώμενης αξίας 5.161,29 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% 
(1.238,71 €), ήτοι 6.400,00 €. 

Τμήμα 2: Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού, εκτιμώμενης αξίας 7.338,71 €, πλέον Φ.Π.Α. 
24% (1.761,29 €), ήτοι 9.100,00 €. 

Τμήμα 3: Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών - πολυμηχανημάτων - φωτοαντιγραφικών, 
εκτιμώμενης αξίας 43.951,61 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% (10.548,39 €), ήτοι 54.500,00 €. 

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 
ανωτέρω μειοδοτικού διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση 
και ορίζει τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Π.Ε. Πρέβεζας, ως εξής: 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 

Λιόντος Βασίλειος, ΠΕ Δοικ/κού - Οικον/κού, με 

βαθμό Α,’ Προϊστάμενος  Τμήματος Γραμματείας 

της Δ/νσης Διοικ/κού - Οικον/κού, ως Πρόεδρος 

Ναστούλη Αναστασία, ΤΕ Διοικητικού – 

Λογιστικού, με βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης 

Διοικ/κού - Οικονομικού 

2 

Σιούτης Σπυρίδων, ΠΕ Διοικητικού - 

Οικονομικού, με βαθμό Α’, υπάλληλος της 

Δ/νσης Διοικ/κού - Οικονομικού 

Κωνσταντινίδου Στεφανία, ΠΕ Διοικητικού - 

Οικονομικού, με βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης 

Διοικ/κού - Οικονομικού. 

3 

Κατηφόρη Ιωάννα, ΠΕ Διοικητικού – 

Οικονομικού, με βαθμό Α’, υπάλληλος της 

Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας.  

Κωνσταντή Κωνσταντίνα, ΤΕ Διοικητικού – 

Λογιστικού, με βαθμό Β’, υπάλληλος της Δ/νσης 

Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας. 

 

ΑΔΑ: ΨΞ8Β7Λ9-62Ρ



-167- 

 

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

Γ.  Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 900,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, 
σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, στον Ε.Φ. 072 
ΚΑΕ 0841 για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης της προκήρυξης του ανωτέρω ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σε δύο τοπικές εφημερίδες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακή 
εφημερίδα. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1465/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 18ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - 
Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση του 15ου Γύρου Λίμνης στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2021 
στα Ιωάννινα. 

Η Οικονομική Επιτροπή 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 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 Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
2920/07-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2060/07-09-2021 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων, στη διοργάνωση του 15ου 
Γύρου Λίμνης Ιωαννίνων, στα Ιωάννινα, στις 18 & 19 Σεπτεμβρίου 2021. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, στη 
διοργάνωση του 15ου Γύρου Λίμνης, στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2021, στα Ιωάννινα, με 
πρωτοβουλία του Αθλητικού Ομίλου Ποσειδών Ιωαννίνων, συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την 
αριθμ. 6/15/06-09-2021 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου, 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 3.720,00 € με ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0844, του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2021 σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
2920/07-09-2021 σχετική εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης 
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, 
ως εξής: 

«… ΣΧΕΤ:  

1. Η αριθ. 6/15/6-9-2021 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου  

2. Οι διατάξεις του άρθρου 186, παρ. Η, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

όπου αναφέρεται οτι μεταξύ των αρμοδιοτήτων  των Περιφερειών που αφορούν στον τομέα Η΄ Παιδείας - 

Πολιτισμού - Αθλητισμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α) η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και 

αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων (παρ. 11), β) η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και 

εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (παρ. 13), γ) η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών 

εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους 

(παρ. 15) και δ) η υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη 

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή 

Ιδιωτικού Δικαίου (παρ. 19).  

3. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου  οικονομικού έτους 2021. 

Οι Περιφέρειες σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις μπορούν να συμμετέχουν και να υλοποιούν αθλητικά 

και πολιτιστικά προγράμματα. Στην έννοια δε της  πολιτιστικής  εκδήλωσης που προάγει τα  πολιτιστικά και 

πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων εμπίπτει κάθε πολιτιστικό δρώμενο που, έστω και αν δεν απευθύνεται 
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άμεσα στο σύνολο του τοπικού πληθυσμού, αφυπνίζει και ενισχύει την  πολιτιστική και ιστορική συνείδηση και 

τα πνευματικά ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς για τις επερχόμενες γενιές.  

Ο συντονισμός, η προώθηση, η χρηματοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου 

εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου για 

την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας. 

Σας γνωρίζουμε ότι ο  15ος Γύρος Λίμνης θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2021. 

Πρόκειται για μια σειρά εκδηλώσεων πολιτιστικού, αθλητικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα ευρείας αποδοχής 

και πανηπειρωτικής εμβέλειας, που υλοποιούνται για 15η συνεχή χρονιά με πρωτοβουλία του Α.Ο. Ποσειδών 

Ιωαννίνων. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν αθλητικές δράσεις και αγώνες δρόμου, με τη συμμετοχή πληθώρας 

αθλητών από όλη τη χώρα.. Ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών αναμένεται να είναι ιδιαίτερα υψηλός 

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη συγκεκριμένη εκδήλωση ευρείας απήχησης θα επιφέρει πολλαπλά 

οφέλη : 

•Αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την προώθηση και προβολή των δυνατοτήτων της Περιφέρειάς  μας σχετικά 

με τη διοργάνωση αγώνων υψηλών προδιαγραφών. 

•Τονώνει οικονομικά την περιοχή με ταυτόχρονη τουριστική αναβάθμιση, αφού εξαιτίας του αγώνα θα 

διανυκτερεύσει στην πόλη μεγάλος αριθμός ατόμων που θα έχουν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στην ευρύτερη 

περιοχή. Επίσης αποσκοπεί στην ανάδειξη της αξίας του οικοσυστήματος της λίμνης Παμβώτιδας. 

•Συμβάλλει στην καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος 

•Στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες αθλητικού χαρακτήρα των μη κερδοσκοπικών συλλόγων της περιοχής και 

ενισχύει τη γενικότερη δράση τους. 

•Θα προωθηθεί  ο αθλητικός τουρισμός και θα ενισχυθεί η τοπική οικονομία 

•Το γεγονός θα συμβάλλει στην καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος, προβάλλοντας την άθληση ως τρόπο ζωής 

Σας κάνουμε επίσης γνωστό ότι ο Φορέας είναι καταχωρημένος στο Περιφερειακό μητρώο αθλητικών φορέων 

που τηρείται στην Υπηρεσία μας.  

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την κάλυψη της     εκδήλωσης ως κάτωθι: (ΠΙΝΑΚΑΣ) 

Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις Πιστώσεις  από τον Ειδ. Φορέα 072, ΚΑΕ 0844 του Προϋπολογισμού της 

Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2021..…». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, με το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατό 
να διατίθενται 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1466/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 19ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου ορεινών βοσκοτόπων 
περιοχής Λάκμου», προϋπολογισμού € 62.000,00 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 
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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), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 13842/07-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2062/08-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 

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

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

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Με τις πρώτες φθινοπωρινές βροχές και ενόψει του χειμώνα που ακολουθεί, το οδικό δίκτυο προς τα ορεινά 

βοσκοτόπια στην περιοχή του Λάκμου χρήζει άμεσης συντήρησης, προκειμένου να συνεχίζει να 

κυκλοφορείται με ασφάλεια από τους κτηνοτρόφους που διαμένουν στην περιοχή. Τα βαρέα και 

καθημερινά φορτία συνετέλεσαν ώστε αυτό να παρουσιάσει φθορές, που θα πρέπει άμεσα να 

αποκατασταθούν ώστε να παραμείνει λειτουργικό και ασφαλές ταυτόχρονα. 

3. Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα 

συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. : 134378/13612/03-09-2021 απόφαση της 

Δ.Τ.Ε./Π.Η., προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η βατότητα στο οδικό δίκτυο προς τα ορεινά 

βοσκοτόπια περιοχής Λάκμου.          

εισηγούμαστε  

Α. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 

32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  του υποέργου : « Αποκατάσταση οδικού δικτύου 

ορεινών βοσκοτόπων περιοχής Λάκμου » του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 

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

προϋπολογισμού 62.000,00 €. 

Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος 

αποτελούμενη  από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Μαριλένα Μπλιθικιώτη  Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, ως πρόεδρος 

β) Γεώργιο Σταύρου Πολιτικό Μηχανικό  στην Υπηρεσία μας,  ως μέλος 

γ) Αγνή Κερομύτη Μηχανολόγο  Μηχανικό Τ.Ε. στην Υπηρεσία 

μας 

ως μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

α) Δέσποινα Σιαμπίρη Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Χρήστο Καραγιαννίδη Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

γ) Άννα Μπάσιου Τοπογράφο  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.  

…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
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Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου ορεινών βοσκοτόπων περιοχής 
Λάκμου», προϋπολογισμού € 62.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 134378/13612/03-
09-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και 
τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την 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. 13842/07-09-2021 (ανωτέρω υπό 
στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και  

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 της 
διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του 
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου ορεινών βοσκοτόπων περιοχής Λάκμου», 
προϋπολογισμού € 62.000,00 με ΦΠΑ αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Μαριλένα Μπλιθικιώτη Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος 

2. Γεώργιος Σταύρου Πολιτικός  Μηχανικός 

3. Αγνή Κερομύτη Μηχανολόγος Μηχανικός  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Δέσποινα Σιαμπίρη Τοπογράφος  Μηχανικός, Αναπληρώτρια Προέδρου 

2. Χρήστος Καραγιαννίδης Πολιτικός Μηχανικός  

3. Άννα Μπάσιου Τοπογράφος  Μηχανικός  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, τονίζοντας ότι συμφωνεί με την 
σκοπιμότητα και αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου, 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 25/1468/08-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (08) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 135297/2023/06-09-2021 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 21ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου ορεινών βοσκοτόπων περιοχής Γράμμου (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 
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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 Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13614/08-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2063/08-09-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη:….. 

1. Ότι, απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση στη βατότητα  στο οδικό δίκτυο που οδηγεί στα ορεινά βοσκοτόπια 

περιοχής Γράμμου, αφού μετά τις πρώτες φθινοπωρινές βροχές σε συνδυασμό με τα καθημερινώς 

μετακινούμενα βαρέα οχήματα σε αυτό (μεταφορά ζώων, ζωοτροφών) εκδηλώθηκαν φθορές (έντονα 

καθίσματα, λακκούβες), που καθιστούν τη διέλευση σε αυτό δύσκολη.    

2. Την  με  αριθμ. : 134210/11160/03-09-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου :  «Συντήρηση – αποκατάσταση 

εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001 με υποέργο : «Αποκατάσταση οδικού δικτύου ορεινών βοσκοτόπων περιοχής Γράμμου 

(παροχή υπηρεσιών)»   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Αποκατάσταση οδικού δικτύου 

ορεινών βοσκοτόπων περιοχής Γράμμου (παροχή υπηρεσιών)» του έργου:  «Συντήρηση – αποκατάσταση 

εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001,  προϋπολογισμού 24.800,00 €...…». 

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. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου ορεινών 
βοσκοτόπων περιοχής Γράμμου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα η 
αποκατάσταση της βατότητας  στο οδικό δίκτυο που οδηγεί στα ορεινά βοσκοτόπια περιοχής Γράμμου, 
αφού μετά τις πρώτες φθινοπωρινές βροχές και τα καθημερινά μετακινούμενα βαρέα οχήματα σε αυτό 
(μεταφορά ζώων, ζωοτροφών) εκδηλώθηκαν φθορές (έντονα καθίσματα, λακκούβες), καθιστώντας τη 
διέλευση σε αυτό δύσκολη.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΞ8Β7Λ9-62Ρ
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