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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Γ. Αναπληρωματικά μέλη:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. οικ.
9504/165/26-01-2021 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:
Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
Β. Τα μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
Πότσης Οδυσσέας, μέλος
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), μέλος
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), μέλος
Βαρέλης Δημήτριος, μέλος
Κατέρης Ιωάννης, μέλος
Καλούδης Βασίλειος, μέλος
Ζάψας Γεώργιος, μέλος
Παππάς Δημήτριος (Τάκης), μέλος
Κιτσανού Μαργαρίτα, μέλος
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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. 9504/165/26-012021 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής
(www.php.gov.gr).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, συζήτησε και
αποφάσισε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, ως εξής:
1.

Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου
για το Δ’ τρίμηνο έτους 2020 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

2.

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/21-01-2021 της από 23-10-2020 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της
Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών», προϋπολογισμού
139.100,00 € με Φ.Π.Α.

3.

Έγκριση του από 21-01-2021 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 εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση Ιερού Ναού Ταξιαρχών Δ.Δ. Σερβιανών», προϋπολογισμού 55.000,00 € με ΦΠΑ
και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

4.

Έγκριση του από 22-01-2021 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 εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Ανέγερση σχολικών μονάδων στον χώρο του παλαιού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ΄Γ. Χατζηκώστα΄
για την μετεγκατάσταση και λειτουργία 2 σχολικών μονάδων (1ο νηπιαγωγείο Ιωαννίνων και ΣΑΠ)
στο Ο.Τ.222γ στα Γιάννενα», προϋπολογισμού 339.100,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

5.

Έγκριση του από 25-01-2021 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 πρανών και προστασία της επαρχιακής οδού από τυχόν κατολισθήσεις στην
περιοχή της Καστανιάς» προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

6.

Έγκριση του από 19-01-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-01-2021 ανοιχτής
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)», προϋπολογισμού
370.000,00 € με ΦΠΑ.

7.

Έγκριση του από 14-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-12-2020 ανοιχτής
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Δραγοψάς», προϋπολογισμού €
125.000,00 με ΦΠΑ.

8.

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016,
για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ζημιών - Αντιστήριξη και
προστασία πρανών στην Ι.Μ. Αγ. Νικάνορα Κόνιτσας», προϋπολογισμού 125.000,00 € με ΦΠΑ.

9.

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 ζημιών που προκλήθηκαν στο κωδωνοστάσιο του Ι.Ν Αγίου Γεωργίου Ελάτης»,
προϋπολογισμού € 68.200,00 με ΦΠΑ.

10.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση επαρχιακής οδού και προσβάσεις σε παραγωγικές μονάδες περιοχής Δήμου
Πωγωνίου», προϋπολογισμού 87.400,00 € με ΦΠΑ.

11.

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 30-04-2021.
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12.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για τη συντήρηση της γέφυρας μπέλευ περιοχής Δροσοπηγής».

13.

Έγκριση τροποποίησης της από 23-12-2019 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών που αφορούσε την προτεινόμενη Πράξη με τίτλο «Κατασκευή
Ισόπεδων Κυκλικών Κόμβων».

14.

Έγκριση τροποποίησης ως προς το χρονοδιάγραμμα, της από 02-06-2020 Προγραμματικής
Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την
υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Ανάδειξη της ευεργετικής δράσης του μελιού της
ευρύτερης περιοχής της Πίνδου (Γράμμος, περιοχές Ζαγορίου, Μετσόβου, Περιστερίου και
Τζουμέρκων) καθώς και της ευεργετικής δράσης του ενεργειακού τζέλ “Bear Strength” στην υγεία
του ανθρώπου με κλινική μελέτη».

15.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του έργου της ΣΑΜ 581 με Κ.Α. 2014ΣΜ58100000 και τίτλο
«Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού,
μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων».

16.

Έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού των πληροφοριακών
συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και
Μισθοδοσίας, για όλες της Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021.

17.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης του
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού, επί της Μ.Π.Ε. του έργου
«Κατασκευή ασφαλών και συγχρόνων ισόπεδων οδικών κόμβων: α) στη συμβολή της Εθνικής οδού
Κοζάνης-Ιωαννίνων με τη δημοτική οδό Ελεούσας- Ζωοδόχου (Λεωφ. Πασσαρώνος) και β) στη
συμβολή της εθνικής οδού Κοζάνης-Ιωαννίνων με την υφιστάμενη δημοτική οδό Ζωσιμάδων», με
φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ηπείρου.

18.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Ιωαννίνων, οικ. έτους 2021 και ανάκληση δέσμευσης πίστωσης.

19.

Έγκριση τροποποίησης σύμβασης παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
«Customer Intelligence for Innovative Tourism Ecosystems» με ακρωνύμιο «CI-NOVATEC», του
Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020»

20.

Έγκριση του από 19-01-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-01-2021 ανοιχτής
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση –
αποκατάσταση παρακαμπτηρίων οδών με το επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού € 72.000,00 με
ΦΠΑ.

21.

Έγκριση του από 21-01-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-01-2021 ανοιχτής
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση –
αποκατάσταση προσβάσεων στους οικισμούς Μακρύκαμπο - Γουριανά – Γραικικό μέσω της ε.ο.
19», προϋπολογισμού € 73.000,00 με ΦΠΑ.

22.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση
μηχανημάτων για καθαρισμό – άρση προσχώσεων τάφρων – ρεμάτων στους Δήμους Αρταίων και
Νικολάου Σκουφά».

23.

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 15/Φ.300.09 ΜΙΜΟ/04-01-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από
έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό
Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις,
πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή
ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».

24.

Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 1/53/11-01-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και
έγκριση συμπληρωματικής διάθεσης πίστωσης για τακτοποίηση οφειλών της Π.Ε. Άρτας έτους 2020.

25.

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

26.

Έγκριση τροποποίησης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 20202021 με άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης: Α) του αριθ. 3109/24-08-2017 (Α/Α Συστήματος:
45214) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, Β) του αριθ. 1826/20-06-2019 (Α/Α Συστήματος:
76036) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, Γ) της αριθ. 6014/2017/31-01-2018 (Α/Α
Συστήματος: 52260) πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, Δ) της αριθ. οικ. 4998/22-11-2018
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πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση και Ε) του αριθμ. 2796/07-08-2020 (Α/Α Συστήματος: 95949)
διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
27.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021, για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

28.

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.

29.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών για «Έλεγχο, συντήρηση,
επισκευή και αντικατάσταση εξαρτημάτων της εγκατάστασης γεωθερμίας του κτηρίου της Π.Ε.
Θεσπρωτίας».

30.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας για την έκδοση
Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την πληρωμή διοδίων, πάρκινγκ, κ.λ.π., για τις
μετακινήσεις εκτός νομού, του κρατικού υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9994,
για το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2021 έως 20-12-2021.

31.

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

32.

Έγκριση του Πρακτικού 1ο/18-01-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής,
τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για
την ανάδειξη αναδόχου 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 ΚΕΣΥ Ν. Πρέβεζας, για το έτος 2021», συνολικού προϋπολογισμού €
70.000,00 με Φ.Π.Α.

33.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου του δημόσιου δάσους Τεραχίου (προμήθεια υλικών)».

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της,
δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτών, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις
για τα εξής θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση του από 26-01-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Άμεση αποκατάσταση πρανών και βελτίωση τμημάτων οδικού δικτύου πρώην Δήμου Σελλών»,
προϋπολογισμού € 73.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
2. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση-Βελτίωση οδού από
κόμβο Αβγού προς Σερβιανά», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.
3. 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
«Επείγουσα αντιστήριξη σε μνημεία Λάκκα Αώου και Ηλιοχώρι» προϋπολογισμού 55.800,00 € με
ΦΠΑ.
4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19)».
5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Διευθέτηση όμβριων, αποκατάσταση βατότητας και επισκευή λίθινων τεχνικών έργων κατά μήκος
του οδικού δικτύου στα όρια του πρώην Δήμου Παμβώτιδας (παροχή υπηρεσιών)».
6. Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού στις Κατηγορίες Δαπανών «Εξοπλισμός», «Κόστος
Προσωπικού» και «Ταξίδια & Διαμονή» για το έργο CIAK “Common Initiatives to AcKnowledge and
valorize tourism potential of the programme area through cinema”, στο πλαίσιο του Προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».
7. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 9768/885/27-01-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί
μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην
Περιφέρεια Ηπείρου».
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8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργου του έργου της ΣΑΕΠ 030
Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ03000013 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού».
9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών για «Συντήρηση επαναχρωματισμοί εσωτερικού και εξωτερικού χώρου στο κτήριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας».
10.

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

11.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 για τις ανάγκες του
νέου κλειστού γυμναστηρίου Ιωαννίνων (ανειλημμένες υποχρεώσεις)».

12.

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.

13.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Προμήθεια λαμαρινών (τσίγκια) για την αποκατάσταση σταυλικών εγκαταστάσεων εξαιτίας των
καταστροφικών φαινόμενων (θυελλώδεις άνεμοι, ανεμοστρόβιλοι κλπ) που έπληξαν την Περιφέρεια
Ηπείρου».

14.

Έγκριση των Πρακτικών 1ο/01-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής)
και 2ο/27-01-2021 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάθεση της σύμβασης του υποέργου με Α/Α 1
«Ανάπτυξη συστημάτων, εφαρμογών και ψηφιακού περιεχομένου», συνολικού προϋπολογισμού €
309.223,75 με Φ.Π.Α., της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία», του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (MIS 5035534).

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από 20-01-2021 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/134/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 9504/165/26-01-2021 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
Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ’ τρίμηνο έτους 2020 και υποβολή της στο Περιφερειακό
Συμβούλιο.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020, 11/48/27-07-2020, 13/61/22-102020, 15/67/07-12-2020 και 18/73/28-12-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης
5ης 6ης και 7ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 665/21-01-2021 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ.
141/21-01-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει
συνημμένα, εισηγητική έκθεση για την έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Δ’ τρίμηνο έτους 2020, με
επισυναπτόμενους τους πίνακες των αποτελεσμάτων εσόδων και εξόδων, καθώς και την
έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, του
προηγούμενου (Γ’) τριμήνου έτους 2020.
Με την ως άνω εισηγητική έκθεση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 268 παρ. 10 του Ν.
3852/2010, της αριθμ. 40038/9-9-2011 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί
καθορισμού των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης
Προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» (ΦΕΚ 2007/Β), του άρθρου 4, παρ.5 του
Π.Δ. 113/2010 και του Π.Δ. 80/2016 και του άρθρου 40 του Ν. 4257/2014, υποβάλλεται η
έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου
για το Δ’ τρίμηνο του έτους 2020, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα των
υποδειγμάτων 4 και 5 που ορίζει η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για τις
Περιφέρειες, και παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού
εσόδων-εξόδων, και με τις σχετικές παρατηρήσεις.
7. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την κατάρτιση της
έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας
Ηπείρου για το Δ’ τρίμηνο έτους 2020, όπως υποβλήθηκε από τη Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου.
8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Παππάς Δημήτριος
(Τάκης), δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ επισημαίνοντας ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά, στη
συζήτηση του θέματος στη σχετική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία


Καταρτίζει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της
Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ’ τρίμηνο έτους 2020, ως η εισηγητική έκθεση του Τμήματος
Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της
Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο
και αναπόσπαστο μέρος αυτής, και



Την υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, συνοδευόμενη από την έκθεση
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, του
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προηγούμενου (Γ’) τριμήνου έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρ. 268 παρ. 10 του Ν.
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:
κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Δεν αμφισβητούμε την ορθότητα των οικονομικών
στοιχείων και την έκθεση των αποτελεσμάτων, όπως συντάχθηκαν από τις Οικονομικές
υπηρεσίες της Περιφέρειας, τοποθετούμαστε όμως αρνητικά, διότι είναι απόρροια
προϋπολογισμού της Περιφέρειας τον οποίο ουδέποτε υπερψηφίσαμε. Θα τοποθετηθούμε
αναλυτικά, στη συζήτηση του θέματος στη σχετική συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, δεν μας
ικανοποιούν.».
κ. Κιτσανού Μαργαρίτα.
……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

-8-

ΑΔΑ: 6ΑΝΔ7Λ9-63Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Πληροφορίες: Ν. Τσαραούση
Τηλέφωνο:2651364226
email:n.tsaraousi@php.gov.gr
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2020
Στα πλαίσια που ορίζουν οι διατάξεις:
 Του άρθρου 268 του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α)
 Της αριθ.: 40038/9-9-2011 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί καθορισμού των στοιχείων που
περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών.»
(ΦΕΚ 2007/Β),
 Του άρθρου 4, παρ.5 του π.δ. 113/10 και του π.δ. 80/2016,
 Του άρθρου 40 του ν.4257/14,
σας υποβάλλουμε έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου
για το Δ΄ τρίμηνο του 2020.
Η σύνταξη της έκθεσης έγινε σύμφωνα με τα πρότυπα των υποδειγμάτων 4 και 5 που ορίζει η απόφαση του
Υπουργείου Εσωτερικών και έχει συνοπτικά ως εξής:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ
Περίοδος 1/01/2020 έως 31/12/2020
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
%
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
1
2
2/1
3
157.308.526,52
109.171.672,34
69,40
109.171.672,34

%
3/1
69,40

3/2
100

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ
Περίοδος 1/01/2020 έως 31/12/2020
Πρ/σμός
1
199.193.819,48

Δεσμευθέντα
2
177.572.710,91

%
2/1
89,15

Τιμολογηθέντα
3
99.913.548,12

%
3/1
50,16

Ενταλθέντα
4
98.401.799,75

Πληρωθέντα
5
98.401.799,75

%
5/1
49,40

%
5/3
98,49

Γενικά επί των όρων της έκθεσης:
ΕΣΟΔΑ:
 Στην στήλη Προϋπολογισμός αναφέρεται το εγκεκριμένο ποσό του Προϋπολογισμού εσόδων της
Περιφέρειας Ηπείρου με τις αναμορφώσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί έως 31 /12 / 2020.
 Στην στήλη Βεβαιωθέντα αναφέρονται τα ποσά των εσόδων τα οποία έχουν πιστωθεί στην περιφέρεια
Ηπείρου και έχουν καταχωρηθεί ως παραστατικά στο Λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας από 1/1/2020
έως 31/12 /2020,
 Στην στήλη Εισπραχθέντα αναφέρονται τα ποσά των βεβαιωμένων παραστατικών εσόδων τα οποία έχουν
γίνει Γραμμάτιο Είσπραξης στο Λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
ΕΞΟΔΑ:
 Στην στήλη Προϋπολογισμός αναφέρεται το ποσό του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού εξόδων της
Περιφέρειας Ηπείρου μαζί με τις τελευταίες αναμορφώσεις,
 Στην στήλη Δεσμευθέντα περιλαμβάνονται οι δεσμεύσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού
εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου ανά κατηγορία κωδικού (π.δ. 113/10 & π.δ.80/2016 «ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες») μέχρι 31/12 /2020.
 Στην στήλη Τιμολογηθέντα περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών (ανά κατηγορία κωδικού) για τις
οποίες έχει εκδοθεί ο τίτλος πληρωμής για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και έχουν κατατεθεί τα
δικαιολογητικά στην υπηρεσία,
 Στην στήλη Ενταλθέντα περιλαμβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) οι οποίες έχουν
ενταλματοποιηθεί το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,
 Στην στήλη Πληρωθέντα περιλαμβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) για τις οποίες οι
Ταμειακές Υπηρεσίες έχουν εκδώσει επιταγή ή έχουν προβεί σε ηλεκτρονική πληρωμή έως 31/12 /2020.
-9-
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Α. ΕΣΟΔΑ
Κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2020 η πορεία είσπραξης των εσόδων συνολικά της Περιφέρειας Ηπείρου ανέρχεται σε
ποσοστό 69,40% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού.
Αναλυτικά:
 Στην κατηγορία 0000 (έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση-Κοινοτική Επιχορήγηση), στο Δ΄ τρίμηνο υπήρξε
επιχορήγηση στα τέλη Δεκεμβρίου για τα λειτουργικά έξοδα των Προνοιακών Ιδρυμάτων, για Ευρωπαϊκά
προγράμματα (Sumport Adripass, prοenergy κ.λπ.), επιχορήγηση για δαπάνες Φυτοϋγειονομικού ελέγχου
γεωπόνων και πρόσθετα τέλη κτηνιάτρων Β΄ εξαμήνου 2019 (ανταποδοτικά τέλη) απόδοση επί των
εισπράξεων από τα τέλη περιοδικού ελέγχου μέτρων και σταθμών έτους 2019, καθώς και επιχορήγηση από το
Υπουργείο Εσωτερικών για αντιμετώπιση των έκτακτων δαπανών που προέκυψαν από την αντιμετώπιση της
πανδημίας covid-19.
 Στην κατηγορία 1000 (Φόροι-τέλη-Δικαιώματαα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.) υπήρξε τακτική χρηματοδότηση για τα
λειτουργικά , την Μισθοδοσία Αιρετών και την Μισθοδοσία των υπαλλήλων της Περιφέρειας, Επιχορήγηση
από ΚΑΠ για Μεταφορά Μαθητών και από ΚΑΠ για Επενδύσεις. πιστώθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου. Δεν
υπήρξε επιχορήγηση από ΚΑΠ για δαπάνες ΟΣΔΕ.
 Στις κατηγορίες των ίδιων εσόδων -των οποίων το ανώτατο ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού καθορίζεται
από την ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού- η πορεία είσπραξης κατά το Δ΄ τρίμηνο έχει ανά κατηγορία
ως εξής:
1. 1000 μείον 1250: στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα τέλη από χορήγηση διπλωμάτων, αδειών Δ/νσεων
Ανάπτυξης και τα τέλη είσπραξης αδείας ή μεταβίβασης αυτοκινήτων των Δ/νσεων Μεταφορών. Το
προϋπολογιζόμενο ποσό στον διαμορφωμένο Προϋπολογισμό ανέρχεται σε 1.755.000,00€ και η είσπραξη
στο Δ΄ τρίμηνο σε 1.694.178,50€.
2. 3000:στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.(τόκοι
χρηματικών διαθεσίμων). Στο Δ΄ τρίμηνο έχει πιστωθεί το σύνολο των τόκων του έτους, και η εκτέλεση
υπερκαλύπτει το προϋπολογιζόμενο ποσό. Δεν έχει γίνει έναρξη της διαδικασίας είσπραξης των εσόδων
από μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων γαιών μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ (προϋπολογιζόμενο ποσό
100.000,00€) η οποία δεν έχει ακόμη δρομολογηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
3. 4000: στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έσοδα από επιβολή προστίμων και χρηματικών ποινών που
επιβάλλουν αρμόδιες Δ/νσεις της Περιφέρειας (Εμπορίου, Κτηνιατρικής κ.λπ.) στα πλαίσια άσκησης των
αρμοδιοτήτων τους καθώς και έσοδα από παράβολα Η εκτέλεση του προϋπολογισμού στην κατηγορία
αυτή υπερκαλύπτει το προϋπολογιζόμενο ποσό ήδη από το Γ΄ τρίμηνο.
4. 5000 μείον 5200: στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ,
επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων κ.λ.π. Το προϋπολογιζόμενο ποσό στον διαμορφωμένο
Προϋπολογισμό ανέρχεται σε 55.401,00€ και η είσπραξη στο Δ΄ τρίμηνο σε 42.556,48€. Η εκτέλεση του
Προϋπολογισμού είναι ικανοποιητική καθώς πρόκειται για κατηγορία η οποία δεν παρουσιάζει σταθερή
εκτέλεση.
5. 5200: Η κατηγορία αυτή - η οποία δεν αποτελεί ίδιο έσοδο – αφορά την απόδοση των εσόδων υπέρ
Δημοσίου και τρίτων. Στην κατηγορία αυτή το μεγαλύτερο μέρος της πίστωσης (5.200.000,00) αφορά την
λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων, και από το σύνολο των εσόδων που
έχει πιστωθεί στην Περιφέρεια από τους υπόχρεους φορείς (Δήμους, ΦΟΣΔΑ, απόδοση μέσω της ΔΕΗ
κ.λπ.) κατά το Δ΄ τρίμηνο έχει αποδοθεί το αντίστοιχο ποσό μέχρι και τον Νοέμβριο του 2020
(4.965.772,28€).
6. 6000: στην κατηγορία αυτή ανήκουν λοιπές κατηγορίες εσόδων οι οποίες δεν κατονομάζονται ειδικά όπως
έσοδα από χορήγηση άδειας άσκησης πλανόδιου εμπορίου, απόδοση τελών λαϊκών αγορών κ.λπ. Υπάρχει
καθυστέρηση στην απόδοση των τελών των λαϊκών αγορών.
 Στην κατηγορία 9000 (έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις), υπήρξε επιχορήγηση για ΣΑΕΠ 018/1,
ΣΑΕΠ 318/2, ΣΑΕ 024, ΣΑΕ 082, ΣΑΕ 275/1, ΣΑΕ 0822, και Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας. Τα
έσοδα του Περιφ. Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου (53.382.497,03) είναι ισόποσα με το ύψος των πληρωμών
με βάση τα στοιχεία τα οποία μας έχουν αποσταλεί με ευθύνη της Διευθύντριας του ΠΤΑΗ, και θα
οριστικοποιηθούν μετά τον έλεγχο των οικονομικών του στοιχείων από Ορκωτό Ελεγκτή.
Β. ΕΞΟΔΑ
Η πορεία εκτέλεσης των δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου κατ’ αντιστοιχία των εσόδων κατά το Δ΄ τρίμηνο του
2020 ανέρχεται σε ποσοστό 49,40% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού. Τα τιμολογηθέντα τα οποία έχουν
παραμείνει ανεξόφλητα αφορούν κυρίως τις δαπάνες του τέλους του οικονομικού έτους. Ειδικά για τις κατηγορίες
δαπανών 0000(παροχή υπηρεσιών), 1000(προμήθειες) και 9000(επενδύσεις), υπάρχει μεγάλο ποσοστό
δεσμεύσεων ως προς τον προϋπολογισμό καθώς σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ.
: 80/2016 : «ειδικά όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών,
διενέργεια μισθώσεων και εκτέλεση δημοσίων έργων, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από
την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρμόδιο όργανο του φορέα, εφόσον η
προκαλούμενη δαπάνη από τις ανωτέρω αιτίες πρόκειται να βαρύνει εν όλω ή εν μέρει το τρέχον έτος.»
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Αναλυτικά:
 Στην κατηγορία 0000 (Πληρωμές για υπηρεσίες), έχει δεσμευτεί το 80,38% του προϋπολογισμού εξόδων
καθώς στην κατηγορία αυτή ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 80/2016. Επιπλέον στην
κατηγορία αυτή ανήκει και η δαπάνη του έργου της μεταφοράς μαθητών-με ιδιαίτερα υψηλό κόστος- για την
οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω π.δ. πρέπει να υπάρχουν οι δεσμεύσεις των πιστώσεων για το
σύνολο των δαπανών του σχολικού έτους προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες (διεθνής
διαγωνισμός κ.λπ.).
 Στην κατηγορία 1000 (Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού) ισχύουν επίσης τα διαλαμβανόμενα
στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 80/2016. Επιπλέον στην κατηγορία αυτή υπάρχουν κατηγορίες δαπανών οι οποίες
ενισχύονται προϋπολογιστικά στα πλαίσια της αντιμετώπισης της πανδημίας covid-19, όπως οι ακόλουθοι
ΚΑΕ: 1219 (προμήθεια υγειονομικού υλικού), 1231(προμήθεια ειδών καθαριότητας), 1723(προμήθεια
ηλεκτρονικών υπολογιστών) κ.λπ.
 Στην κατηγορία 2000 (Πληρωμές μεταβιβαστικές) ανήκουν οι λειτουργικές δαπάνες των Προνοιακών κ.λπ.
Ιδρυμάτων οι οποίες σε αναλογία με την εισροή εσόδων εξοφλήθηκαν στα τέλη του 2020. Στην κατηγορία
αυτή επιπλέον έχει εγγραφεί και το ταμειακό υπόλοιπο από τις πληρωμές της Περιφέρειας για το διατροφικό
επίδομα των νεφροπαθών-η παροχή του οποίου πλέον γίνεται από τους δήμους-γεγονός που δικαιολογεί την
απόκλιση ανάμεσα στα προϋπολογισθέντα και τα δεσμευθέντα ποσά.
 Στην κατηγορία 3000 (Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα) ανήκει α)η δαπάνη της
απόδοσης των εσόδων από τους υπόχρεους φορείς για την λειτουργία της μονάδας Α.Σ.Α. που όπως
αναφέρεται και στην αντίστοιχη κατηγορία των εσόδων η απόδοσή της γίνεται κανονικά και β) η δαπάνη για
τα μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων γαιών για τα οποία δεν έχει ακόμη γίνει η έναρξη της
διαδικασίας όπως αναφέρεται στην αντίστοιχη κατηγορία εσόδου.
 Στην κατηγορία 5000 (δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες), ανήκουν οι δαπάνες των διαφόρων
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων καθώς και οι δαπάνες πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης εκτάκτων
αναγκών οι οποίες έχουν ενισχυθεί προϋπολογιστικά στα πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας covid-19. Η
μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στα προϋπολογισθέντα και τα δεσμευθέντα οφείλεται στην μικρή εισροή εσόδων
για τα διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς και στο γεγονός ότι η έκτακτη επιχορήγηση της περιφέρειας
Ηπείρου (570.000,00€) λόγω των έκτακτων αναγκών του Covid-19 βάση της αριθ.: 8885223/16-12-2020
απόφασης του Υπ. Εσωτερικών, εγγράφηκε στην Περιφέρεια με την 7η τροποποίησή της και πιστώθηκε στις
28/12/2020, με την λήξη του οικονομικού έτους.
 Κατηγορία 6000 (Κινήσεις κεφαλαίων). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι δαπάνες του τοκοχρεωλυτικού
δανείου της Περιφέρειας οι οποίες εκτελούνται κανονικά.
 Στην κατηγορία 7000 (Απαλλοτριώσεις, αγορές ανεγέρσεις) έχει κατανεμηθεί ίδιο έσοδο της ΠΕ Άρτας από
μίσθωμα παραχώρησης αγροτικής έκτασης, και υπήρξε εγγραφή ποσού 500.000,00€ σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην 6η τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας και την αριθ.: 14/66/27-11-2020
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 Στην κατηγορία 9000 (Πληρωμές για επενδύσεις) ανήκουν οι δαπάνες για τις πληρωμές των έργων του ΠΔΕ,
των έργων που εκτελούνται από έσοδα του του Ν.Π.Δ.Δ. και των έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με υπόλογο
το ΠΤΑ Ηπείρου. Τα δεσμευθέντα ως προς τα προϋπολογισθέντα ανέρχονται σε ποσοστό 94% καθώς για την
κατηγορία αυτή ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 80/2016. Επιπλέον ο προϋπολογισμός
και οι δεσμεύσεις των έργων που εκτελούνται από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. απεικονίζουν το εγκεκριμένο τεχνικό
πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου. Για τις πληρωμές της Περιφέρειας Ηπείρου με υπόλογο το ΠΤΑΗ
(53.382.497,03€) , οι προβλέψεις βασίζονται στις εκτιμήσεις της Δ/νσης Προγραμματισμού και εγγράφονται
ισόποσα στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων, ενώ θα οριστικοποιηθούν με τον έλεγχο των οικονομικών
του στοιχείων από Ορκωτό Ελεγκτή.
Για όλες τις κατηγορίες δαπανών η εκτέλεση του Προϋπολογισμού ανάμεσα στα τιμολογηθέντα, τα ενταλθέντα και
τα πληρωθέντα εμφανίζεται ικανοποιητική, και ανταποκρίνεται στους ρυθμούς εισροής των εσόδων, στα χρονικά
πλαίσια των διοικητικών διαδικασιών εκκαθάρισης των δαπανών.
Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω, με το γεγονός ότι κάθε Περιφερειακή Ενότητα εκτελεί ξεχωριστά και αυτόνομα τον
προϋπολογισμό της ως τμήμα του ενοποιημένου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας, και με τις ιδιαίτερες συνθήκες
λειτουργίας των υπηρεσιών των ΟΤΑ σε εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του
κορωνοϊού, η εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ΄ τρίμηνο του 2020
ανταποκρίθηκε στον σχεδιασμό κατάρτισής του.
Επισημαίνουμε ότι τα οριστικά απολογιστικά στοιχεία της Περιφέρειας Ηπείρου θα υποβληθούν με την κατάρτιση
του Απολογισμού οικ. έτους 2020.
Συνημμένα
Έκθεση Γ΄ Τριμήνου 2020

Ιωάννινα 21 / 1 / 2021
Ο Περιφερειάρχης
Καχριμάνης Αλέξανδρος
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ΑΔΑ: 6ΑΝΔ7Λ9-63Ε

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ OIKON.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
K.A.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

0000
1000
3000

Επιχορηγήσεις
Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.
Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα
Προσαυξήσεις,πρόστιμα,χρηματικές ποινές &
παράβολα
Λοιπά έσοδα
Έκτακτα έσοδα
Έσοδα από Δάνεια
Έσοδα από παρελθόντα έτη
Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
ΣΥΝΟΛΟ:

4000
5000
6000
7000
8000
9000

Περίοδος 1/1/2020 έως 31/12/2020
Εισπραχθέντα
%
3
3/1
3/2
980.427,55
55,14% 100,00
39.040.782,04
96,09% 100,00
301.098,25 120,25% 100,00

Προϋπ/σμός
1
1.778.087,25
40.631.000,00
250.401,78

Βεβαιωθέντα
2
980.427,55
39.040.782,04
301.098,25

%
2/1
55,14%
96,09%
120,25%

90.114,00
5.285.601,00
122.000,00

142.966,12
4.946.045,04
105.117,40

158,65%
93,58%
86,16%

142.966,12
4.946.045,04
105.117,40

158,65%
93,58%
86,16%

100,00
100,00
100,00

109.151.322,49
70.000.000,00
157.308.526,52

63.655.235,94
53.382.497,03
109.171.672,34

58,32%
76,26%
69,40%

63.655.235,94
53.382.497,03
109.171.672,34

58,32%
76,26%
69,40%

100,00
100,00
100,00

Ιωάννινα 21 / 1 / 2021
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
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ΑΔΑ: 6ΑΝΔ7Λ9-63Ε

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

K.A.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

0000

Πληρωμές για υπηρεσίες
Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού
εξοπλισμού
Πληρωμές μεταβιβαστικές
Πληρωμές που αντικρίζ. από πραγματοπ.
έσοδα
Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες
κατηγορίες
Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)
Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.
Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα
ν.π.δ.δ.)
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
ΣΥΝΟΛΟ:

1000
2000
3000
5000
6000
7000
9000

Περίοδος 1/1/2020 έως 31/12/2020
Ενταλθέντα
Πληρωθέντα
4
5
27.443.733,05
27.443.733,05

Προϋπ/σμός
1
46.562.932,89

Δεσμευθέντα
2
37.426.060,54

%
2/1
80,38%

Τιμολογηθέντα
3
28.718.265,76

%
3/1
61,68%

2.369.024,36
379.596,13

1.538.357,85
162.000,00

64,94%
42,68%

943.411,35
162.000,00

39,82%
42,68%

873.014,50
142.000,00

6.069.442,89

5.471.565,99

90,15%

4.977.723,28

82,01%

3.474.299,82
190.000,00
503.911,78

1.161.557,79
190.000,00
0,00

33,43%
100,00%
0,00%

830.999,28
174.465,48
0,00

139.644.611,61
70.000.000,00
199.193.819,48

131.623.168,74
70.000.000,00
177.572.710,91

94,26%
100,00%
89,15%

64.106.682,97
53.382.497,03
99.913.548,12

%
5/1
58,94%

%
5/3
95,56%

873.014,50
142.000,00

36,85%
37,41%

92,54%
87,65%

4.977.723,28

4.977.723,28

82,01%

100,00%

23,92%
91,82%
0,00%

806.883,25
174.465,48
0,00

806.883,25
174.465,48
0,00

23,22%
91,82%
0,00%

97,10%
100,00%
0,00%

45,91%
76,26%
50,16%

63.983.980,19
53.382.497,03
98.401.799,75

63.983.980,19
53.382.497,03
98.401.799,75

45,82%
76,26%
49,40%

99,81%
100,00%
98,49%

Ιωάννινα 21 / 1 / 2021
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
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ΑΔΑ: 6ΑΝΔ7Λ9-63Ε

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ OIKON.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
Περίοδος 1/1/2020 έως 30/09/2020

K.A.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

0000
1000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

Επιχορηγήσεις
Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.
Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα
Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές & παράβολα
Λοιπά έσοδα
Έκτακτα έσοδα
Έσοδα από Δάνεια
Έσοδα από παρελθόντα έτη
Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
ΣΥΝΟΛΟ:

Προϋπ/σμός
1
1.071.369,59
40.631.000,00
250.401,78
52.414,00
5.082.684,00
122.000,00

Βεβαιωθέντα
2
32.276,52
24.232.154,68
184.904,95
118.896,22
3.701.957,46
56.863,35

%
2/1
3,01%
59,64%
73,84%
226,84%
72,83%
46,61%

Εισπραχθέντα
3
32.276,52
24.232.154,68
184.904,95
118.896,22
3.701.957,46
56.863,35

%
3/1
3,01%
59,64%
73,84%
226,84%
72,83%
46,61%

3/2
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

82.899.199,45
45.000.000,00
130.109.068,82

47.152.616,18
38.485.085,79
75.479.669,36

56,88%
85,52%
58,01%

47.152.616,18
38.485.085,79
75.479.669,36

56,88%
85,52%
58,01%

100,00
100,00
100,00

Ιωάννινα 15 / 10 / 2020
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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ΑΔΑ: 6ΑΝΔ7Λ9-63Ε

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
Περίοδος 1/1/2020 έως 30/09/2020
K.A.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

0000
1000
2000
3000

Πληρωμές για υπηρεσίες
Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού
Πληρωμές μεταβιβαστικές
Πληρωμές που αντικρίζ.από πραγματοπ. έσοδα
Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες
κατηγορίες
Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)
Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.
Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
ΣΥΝΟΛΟ:

5000
6000
7000
9000

Προϋπ/σμός
1
46.709.231,04
2.478.258,25
369.596,13
5.869.442,89

Δεσμευθέντα
2
36.874.090,44
1.367.915,21
12.000,00
5.270.851,99

%
2/1
78,94%
55,20%
3,25%
89,80%

Τιμολογηθέντα
3
22.282.456,83
565.122,76
12.000,00
3.711.700,42

%
3/1
47,70%
22,80%
3,25%
63,24%

Ενταλθέντα
4
21.717.184,11
550.644,76
12.000,00
3.291.599,63

Πληρωθέντα
5
21.654.188,02
540.212,97
12.000,00
3.291.599,63

%
5/1
46,36%
21,80%
3,25%
56,08%

%
5/3
97,18%
95,59%
0,00%
88,68%

2.981.433,12
190.000,00
3.911,78
113.392.488,57
45.000.000,00
171.994.361,78

1.076.225,77
190.000,00
0,00
106.589.344,46
45.000.000,00
151.380.427,87

36,10%
100,00%
0,00%
94,00%
100,00%
88,01%

469.089,94
131.329,55
0,00
45.543.912,54
38.485.085,79
72.715.612,04

15,73%
69,12%
0,00%
40,16%
85,52%
42,28%

461.640,87
131.329,55
0,00
44.960.019,45
38.485.085,79
71.124.418,37

461.040,87
131.329,55
0,00
44.960.019,45
38.485.085,79
71.050.390,49

15,46%
69,12%
0,00%
39,65%
85,52%
41,31%

98,28%
100,00%
0,00%
98,72%
100,00%
97,71%

Ιωάννινα

15 / 10 / 2020

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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ΑΔΑ: 6ΑΝΔ7Λ9-63Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/135/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 9504/165/26-01-2021
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 Πρακτικού ΙΙΙ/21-01-2021 της από 23-10-2020 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών»,
προϋπολογισμού 139.100,00 € με Φ.Π.Α.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1.

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

2.

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

3.

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

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

5.

Την με αρ. 115863/3785/31-08-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η
διάθεση πίστωσης 139.100,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού
δικτύου» με υποέργο «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους
εργατικών κατοικιών».

6.

Την αριθμ. 23/1529/10-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε
η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους
εργατικών κατοικιών», προϋπολογισμού 139.100,00 € με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν
στην αριθμ. πρωτ. 11469/09-09-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη
μελέτη του έργου, με την αριθμ. 116044/10975/07-09-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού
δικτύου», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου,
βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

7.

Την αριθμ. 25/1722/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε
η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους
των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 30-09-2020
κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ.

8.

Την αριθμ. 30/1959/19-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα
Πρακτικά Ι/23-10-2020 και ΙΙ/09-11-2020 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-10-2020 ανοιχτής
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 92770 για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους
εργατικών κατοικιών», προϋπολογισμού 139.100,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου» και σύμφωνα με τα οποία, μετά τη διενεργηθείσα κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» και
«ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», που κατέθεσαν ισότιμες προσφορές,
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ
ΚΑΤΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς 50.372,36 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή
έκπτωση 55,10%.

9.

Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 81/22-01-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 144/22-012021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς
έγκριση, το Πρακτικό ΙΙΙ/21-01-2021 ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του
διαγωνισμού του έργου του θέματος, με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την απόρριψη
της προσφοράς του και την ανάθεση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με ποσό προσφοράς 50.372,36 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση
τεκμαρτή έκπτωση 55,10%

10.

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



Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙΙ/21-01-2021 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-10-2020 ανοιχτής
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 92770 για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους
εργατικών κατοικιών», προϋπολογισμού 139.100,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της
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ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού
και λοιπού οδικού δικτύου»,
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, οικονομικός φορέας «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ.
ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», που αναδείχθηκε βάσει των Πρακτικών Ι/23-10-2020 και ΙΙ/09-112020 της Επιτροπής Διαγωνισμού, τα οποία εγκρίθηκαν με την αριθμ. 30/1959/19-11-2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.
Μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης, δεν υποβλήθηκαν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα που ορίζουν η παρ. 4.2 της
οικείας διακήρυξης και η πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, και συγκεκριμένα, τόσο η ηλεκτρονική
υποβολή τους μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», όσο και η προσκόμισή τους σε έντυπη
μορφή, πραγματοποιήθηκαν εκπρόθεσμα.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού, εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς του
προσωρινού μειοδότη «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», την κατάπτωση
υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής του και την ανάθεση της σύμβασης του έργου,
στον οικονομικό φορέα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με ποσό προσφοράς
50.372,36 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,10%.


Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση, Πρακτικό ΙΙΙ/21-01-2021 της Επιτροπής
Διαγωνισμού της από 23-10-2020 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
92770 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών», προϋπολογισμού 139.100,00 € με ΦΠΑ, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση
- αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου»,
Α. απορρίπτεται η προσφορά του αναδειχθέντος με την αριθμ. 30/1959/19-11-2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, προσωρινού μειοδότη, οικονομικού φορέα «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ.
ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», επειδή τα δικαιολογητικά κατακύρωσης δεν υποβλήθηκαν στο
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα που ορίζουν η παρ. 4.2 της οικείας διακήρυξης και η πρόσκληση της
αναθέτουσας αρχής, και συγκεκριμένα, τόσο η ηλεκτρονική υποβολή τους μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», όσο και η προσκόμισή τους σε έντυπη μορφή, πραγματοποιήθηκαν εκπρόθεσμα και
Β. αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, ο οικονομικός φορέας «ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» που υπέβαλε ισότιμη οικονομική προσφορά, ήτοι ποσό
50.372,36 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,10%.



Διαβιβάζεται η παρούσα απόφαση, προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου,
προκειμένου να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 72 του Ν. 4412/2016 για
το θέμα της κατάπτωσης υπέρ της αναθέτουσας αρχής (Περιφέρεια Ηπείρου), της εγγύησης συμμετοχής
στον ως άνω διαγωνισμό, που είχε προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ.
ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.».
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚO ΙΙΙ
Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο του έργου:
«Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών»
εκτιμώμενης αξίας 112.177,42 € (πλέον Φ.Π.Α.) σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 131839/12399/25-09-2020
διακήρυξη, η οποία έλαβε τον αριθμό συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 92770/2020, δημοσιεύθηκε νόμιμα και
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20PROC007391962 2020-09-29.
Στις 21-01-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Πατσιά Βασιλική, ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στον Δήμο Ζαγορίου, ως πρόεδρος
2. Ζιώγας Ιωσήφ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων ως μέλος
3. Μωυσίδης Ηρακλής, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στον Δήμο Ιωαννιτών ως μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ. 25/1722/0610-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΡ37Λ9-2ΕΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπ’
όψη:
1. Την με αριθ. 30/1959/19-11-2020 (Α.Δ.Α.: ΩΙ387Λ9-ΞΛ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκαν τα Πρακτικά I/23-10-2020 και ΙΙ/09-11-2020 της Ε.Δ. του
ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με Αριθ. Συστήματος 92770.
2. Την από 01/12/2020 κοινοποίηση (ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ) της ανωτέρω εγκριτικής απόφασης της
Ο.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου.
3. Το με αριθ. 169921/15734/15-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. με το οποίο κλήθηκε
(ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ την 15/12/2020) ο προσωρινός ανάδοχος, να υποβάλει ηλεκτρονικά εντός
δέκα (10) ημερών τα δικαιολογητικά για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή να τα προσκομίσει σε έντυπη μορφή.
4. Την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ.
ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ με
ημερομηνία 29/12/2020.
5. Τον φάκελο του προσωρινού αναδόχου με τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, που πήρε αρ. πρωτ.
817/81/05-01-2021 από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Η..
Διενεργήσαμε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος για την κατακύρωση της
σύμβασης και διαπιστώσαμε ότι:
 τα δικαιολογητικά κατακύρωσης δεν υποβλήθηκαν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα που ορίζουν η
παρ. 4.2 της οικείας διακήρυξης και η πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Πιο συγκεκριμένα, τόσο η
ηλεκτρονική υποβολή τους μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», όσο και η προσκόμισή τους
σε έντυπη μορφή, πραγματοποιήθηκαν εκπρόθεσμα.
Επομένως, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 δ) της διακήρυξης και την παρ. 4 του άρθρου 103 του ν.
4412/2016 όπως ισχύει, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ.
ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου:
«Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών»
εκτιμώμενης αξίας 112.177,42 € (πλέον Φ.Π.Α.) στον οικονομικό φορέα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με ποσό προσφοράς 50.372,36 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,10%.
Το παρόν πρακτικό, θα υποβληθεί στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου για τη λήψη απόφασης
περί έγκρισης ή μη.
21 Ιανουαρίου 2021
Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Η Πρόεδρος
Τα μέλη
Πατσιά Βασιλική

Ζιώγας Ιωσήφ

Μωυσίδης Ηρακλής
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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. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/136/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 9504/165/26-01-2021 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 του από 21-01-2021 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 εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Ταξιαρχών Δ.Δ. Σερβιανών», προϋπολογισμού
55.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν.
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/2410-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 27/1827/27-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε
η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, και των όρων αυτής, μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου, και της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου
«Αποκατάσταση Ιερού Ναού Ταξιαρχών Δ.Δ. Σερβιανών», προϋπολογισμού 55.000,00 € με
ΦΠΑ. Επίσης ορίστηκαν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση
- αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την υλοποίηση
του ανωτέρω υποέργου.
6. Την αριθμ. 35/2219/22-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε
η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού
Ταξιαρχών Δ.Δ. Σερβιανών» προϋπολογισμού 55.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», σύμφωνα με την
μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ.
165338/15275/03-12-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και βάσει της
από 30-11-2020 Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς
Μητροπόλεως Ιωαννίνων, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 27/1827/27-10-2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του,
που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των
αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 17124/17-12-2020
εισήγηση της υπηρεσίας.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 784/21-01-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
147/22-01-2021 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 «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ», με προσφορά τριάντα
εννέα χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και εικοσιπέντε λεπτά 39.032,25 € (με αναθεώρηση, χωρίς τον
Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση 12%.
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 21-01-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης,
που διενεργήθηκε στις 19-01-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της αριθμ. 2188/212/11-01-2021 Πρόσκλησης της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ.
35/2219/22-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Ταξιαρχών Δ.Δ. Σερβιανών» προϋπολογισμού
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55.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας
Ηπείρου 2020-2022», και βάσει της από 30-11-2020 Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την
αριθμ. 27/1827/27-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
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) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΗΛΙΩΝΗΣ β) ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗΣ και γ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ και αφού τις έκανε αποδεκτές,
μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και 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 βελτιωμένη προσφορά του
οικονομικού φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ», 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 «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ», με προσφορά τριάντα εννέα
χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και εικοσιπέντε λεπτά 39.032,25 (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και
μέση τεκμαρτή έκπτωση 12%.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης





Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Ταξιαρχών Δ.Δ. Σερβιανών»
προϋπολογισμού 55.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ», με
προσφορά 39.032,25 € (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση 12% και
Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο
ποσό των 39.032,25 € (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση
- αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022».
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν. 4412/2016, με αντικείμενο την
ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Ταξιαρχών Δ.Δ. Σερβιανών»,
προϋπολογισμού 55.000,00 € (με ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.
Στα Ιωάννινα, στις 19 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. (μισή ώρα πριν
την ώρα αποσφράγισης οι υπογράφοντες:
1. Μαρία Τσέτσου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., πρόεδρος
2. Λαμπρινή Βάββα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος
3. Αγνή Κερομύτη, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας και έχοντας υπ’ όψη:
α) την υπ. αρίθμ. 35/2219/22-12-2020 (ΑΔΑ: Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Ταξιαρχών Δ.Δ. Σερβιανών», προϋπολογισμού
55.000,00 € (με ΦΠΑ), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και
θεωρήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 165338/15275/03-12-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου και
β) την με αρ. πρωτ. 2188/212/11-01-2021 πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με την διαδικασία
του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, της Δ.Τ.Ε.Π.Η., με την οποία προσκλήθηκαν τρεις (3) οικονομικοί φορείς,
συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε στη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης,
σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την επέλευση της ώρας 10:00, η πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της
παραλαβής, κατόπιν σχετικής προειδοποίησης λίγων λεπτών της ώρας και μέχρι την λήξη της παραλαβής
δεν είχε κατατεθεί κανένας φάκελος προσφοράς στην επιτροπή. Στη συνέχεια, η πρόεδρος επικοινώνησε
με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου, για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί προσφορές για την αρ. πρωτ.
2188/212/11-01-2021 πρόσκληση και έλαβε καταφατική απάντηση, οπότε η Επιτροπή παρέλαβε τρεις (3)
φακέλους προσφοράς, οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε από την Επιτροπή είχαν κατατεθεί στο πρωτόκολλο
εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την αναγραφόμενη στον φάκελο ημέρα και ώρα άφιξης, για να τηρηθεί η
υπόλοιπη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
Οι προσφορές που παραλήφθηκαν καταχωρίστηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1, και όλοι οι φάκελοι
αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Α/Α

Αρ. πρωτ. / ημ/νία

Επωνυμία προσφέροντα

1
2

4425/422/15-01-2021
4954/510/18-01-2021

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗΣ

3

5797/613/19-01-2021

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 2188/212/11-01-2021 πρόσκληση, κάθε φάκελος προσφοράς (προσφορά)
συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, φάκελο δικαιολογητικών και φάκελο
οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφηκαν τα δικαιολογητικά σε
κάθε σελίδα από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονομικές
προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε συμμετέχοντα.
Ακολούθησε έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής των ενιαίων ποσοστών έκπτωσης.
Ακολούθως, όλες οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη
μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α

Επωνυμία προσφέροντα

Έκπτωση
(%)

1

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

8

2

ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗΣ

3

3

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ

2

Ακολούθως, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2188/212/11-01-2021 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, η Επιτροπή κάλεσε τους
προσφέροντες για υποβολή τυχόν βελτιωμένων προσφορών.
Στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας υποβλήθηκαν δύο φάκελοι βελτιωμένης προσφοράς σε σφραγισμένους
φακέλους, η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού φορέα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ, η οποία έλαβε
αριθμό πρωτοκόλλου

6581/691/20-01-2021 και η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού φορέα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΛΙΩΝΗ, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 6494/680/20-01-2021. Ο οικονομικός φορέας
ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗΣ δεν υπέβαλλε εμπρόθεσμα βελτιωμένη οικονομική προσφορά.
Στις 20 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη
και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά περιγράφονται
στην με αρ. πρωτ. 2188/212/11-01-2021 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής πρέπει να περιέχει το ΤΕΥΔ
ως προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν.
4412/16.
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών δεν εντοπίστηκαν ελλείψεις και ως εκ τούτου κατάρτισε τον
κατωτέρω Πίνακα 3 με τις παραδεκτές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α

Επωνυμία προσφέροντα

Έκπτωση
(%)

1

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

13

2

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ

5

3

ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗΣ

3

Στη συνέχεια η υπηρεσία κάλεσε με το αρ. πρωτ. 6581/691/20-01-2021 έγγραφό της, τον προσωρινό
μειοδότη ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε έντυπη μορφή, σε σφραγισμένο φάκελο, στην
Αναθέτουσα αρχή.
Στις 21 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθαμε σε συνέχιση
της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΗ
7296/784/21-01-2021) από τον προσωρινό μειοδότη ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ.
Η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, διαπίστωσε ότι:
 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα
 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα τα δηλωθέντα στοιχεία στο ΤΕΥΔ,
καθώς και με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της αρ. πρωτ. 2188/212/11-01-2021
Πρόσκλησης
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου,
Αποκατάσταση Ιερού Ναού Ταξιαρχών Δ.Δ. Σερβιανών», προϋπολογισμού 55.000,00 € (με
ΦΠΑ), στον οικονομικό φορέα ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ, με προσφορά τριάντα εννέα χιλιάδες
τριάντα δύο ευρώ και εικοσιπέντε λεπτά 39.032,25 € (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και
μέση τεκμαρτή έκπτωση 12%.
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.

Ιωάννινα, 21 Ιανουαρίου 2021
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η πρόεδρος

Τα μέλη
Λαμπρινή Βάββα

Μαρία Τσέτσου

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/137/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 9504/165/26-01-2021 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 του από 22-01-2021 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 εκτέλεση του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Ανέγερση σχολικών μονάδων στον χώρο του παλαιού
Νοσοκομείου Ιωαννίνων ΄Γ. Χατζηκώστα΄ για την μετεγκατάσταση και λειτουργία 2
σχολικών μονάδων (1ο νηπιαγωγείο Ιωαννίνων και ΣΑΠ) στο Ο.Τ.222γ στα Γιάννενα»,
προϋπολογισμού 339.100,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της
διαπραγμάτευσης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
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1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 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. 28/1904/06-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του
Δήμου Ιωαννιτών και οι όροι αυτής για την υλοποίηση του έργου «Ανέγερση σχολικών
μονάδων στον χώρο του παλαιού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ΄Γ. Χατζηκώστα΄ για την
μετεγκατάσταση και λειτουργία 2 σχολικών μονάδων (1ο νηπιαγωγείο Ιωαννίνων και ΣΑΠ)
στο Ο.Τ.222γ στα Γιάννενα», συνολικού προϋπολογισμού € 339.100,00 με ΦΠΑ. Επίσης
ορίστηκαν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»,
για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.
6. Την αριθμ. 36/2275/24-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Ανέγερση
σχολικών μονάδων στον χώρο του παλαιού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ΄Γ. Χατζηκώστα΄ για
την μετεγκατάσταση και λειτουργία 2 σχολικών μονάδων (1ο νηπιαγωγείο Ιωαννίνων και
ΣΑΠ) στο Ο.Τ.222γ στα Γιάννενα», προϋπολογισμού € 339.100,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και με τίτλο
«Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»,
σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε
με την αριθμ. πρωτ. 144796/13495/14-10-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της
Δ.Τ.Ε./Π.Η. και βάσει της από 18-12-2020 Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την
αριθμ. 28/1904/06-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δεδομένης της
κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο
χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 17386/22-12-2020 εισήγηση της υπηρεσίας.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 883/22-01-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 152/22-01-2021 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
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ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΝΤΟΥΛΙΑΣ», με μέσο
ποσοστό έκπτωσης 13,00%, συνολικό ποσό 237.916,94 € προ Φ.Π.Α.
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 22-01-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 22-01-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της αριθμ. 2321/218/11-01-2021
Πρόσκλησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 36/2275/24-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανέγερση σχολικών μονάδων στον
χώρο του παλαιού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ΄Γ. Χατζηκώστα΄ για την μετεγκατάσταση και
λειτουργία 2 σχολικών μονάδων (1ο νηπιαγωγείο Ιωαννίνων και ΣΑΠ) στο Ο.Τ.222γ στα
Γιάννενα», προϋπολογισμού € 339.100,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», και βάσει της από 18-12-2020
Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών, η
σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 28/1904/06-11-2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής,
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) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ.
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ β) ΩΜΕΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. και γ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΝΤΟΥΛΙΑΣ και
αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους
στο διαγωνισμό και 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 βελτιωμένη προσφορά του
οικονομικού φορέα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΝΤΟΥΛΙΑΣ» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου
να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον
έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με
τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα
εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.
ΝΤΟΥΛΙΑΣ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 13,00% και συνολικό ποσό 237.916,94 € προ Φ.Π.Α.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης



Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανέγερση σχολικών μονάδων στον χώρο του παλαιού
Νοσοκομείου Ιωαννίνων ΄Γ. Χατζηκώστα΄ για την μετεγκατάσταση και λειτουργία 2 σχολικών
μονάδων (1ο νηπιαγωγείο Ιωαννίνων και ΣΑΠ) στο Ο.Τ.222γ στα Γιάννενα», προϋπολογισμού
€ 339.100,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» στον οικονομικό φορέα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΝΤΟΥΛΙΑΣ», με
μέσο ποσοστό έκπτωσης 13,00% και συνολικό ποσό 237.916,94 € χωρίς Φ.Π.Α. όπως
κατωτέρω αναλύεται, ως εξής:
ΟΜΑΔΑ Α:
ΟΜΑΔΑ Β:
ΟΜΑΔΑ Γ:

14.745,76
143.137,62
17.400,00
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Ποσό Προσφοράς
εργασιών:

175.283,38

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:

31.551,01

Σύνολο:

206.834,39

Απρόβλεπτα 15%:

31.025,16

Σύνολο:

237.859,55

Αναθεώρηση:

57,39

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.:

237.916,94



Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ. ΝΤΟΥΛΙΑΣ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου,
στο ποσό των 237.916,94 χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022».



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

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ.
36/2275/24-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι για το
συγκεκριμένο έργο, δεν δικαιολογείται η επιλογή της διαγωνιστικής διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016 με την επίκληση του
κατεπείγοντος, δεδομένου ότι υπήρχε χρόνος να διακηρυχθεί με κανονική διαδικασία
ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Επιπλέον, επεσήμανε, όπως και στη σχετική αριθμ. 36/2275/24-122020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ότι πρέπει για την κατασκευή του έργου, να
εξασφαλισθεί η καταλληλότητα των εγκαταστάσεων, από την συναρμολόγηση των 16 ειδικών
κυψελών της Περιφέρειας.
……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ’
εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω
των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου
«Ανέγερση σχολικών μονάδων στο χώρο του παλαιού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»
για τη μετεγκατάσταση και λειτουργία 2 σχολικών μονάδων (1ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων και ΣΑΠ)
στο Ο.Τ. 222γ στα Γιάννενα» προϋπολογισμού 339.100,00€ (ήτοι 273.467,74€ για εργασίες με
αναθεώρηση και 65.632,26€ για ΦΠΑ 24%).
Στα Ιωάννινα, την 22-1-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 πμ οι υπογράφοντες:
1. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕ /ΠΗ ως πρόεδρος
2. Χρήστος Καραγιαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στη ΔΤΕ /ΠΗ ως μέλος
3. Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στη ΔΤΕ /ΠΗ ως μέλος
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και σύμφωνα με:
-Την υπ. αριθ. 102543/3320/3-8-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί εγκρίσεως διάθεσης
πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»,
-Την υπ. αριθ. 36/2275/24-12-2020 (ΑΔΑ: 6Β0Φ7Λ9-ΠΣ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
ΠΗ, έγκριση προσφυγής σε διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή
του άρθρου 32 παρ 2γ του Ν4412/2016 για το έργο «Ανέγερση σχολικών μονάδων στο χώρο του
παλαιού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» για τη μετεγκατάσταση και λειτουργία 2
σχολικών μονάδων (1ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων και ΣΑΠ) στο Ο.Τ. 222γ στα Γιάννενα»,
- Το από 15-1-2021 Πρακτικό Κλήρωσης Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων ΠΗ,
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- Την υπ. αριθ. 2321/218/11-1-2021 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αριθ.
32 παρ 2γ του Ν4412/2016,
συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της ΔΤΕ ΠΗ προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.
Ενώπιον της Επιτροπής,

παραδόθηκαν 2 (δύο) φάκελοι. Αφού κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο της

Επιτροπής Διαγωνισμού η λήξη της παραλαβής των προσφορών με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της
ώρας, ο Πρόεδρος επικοινώνησε με το πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
ηπείρου και διαπίστωσε ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα 1 (μία) προσφορά, οι οποία και παρελήφθη.
Μετά το πέρας που τάχθηκε από την πρόσκληση της δημοπρασίας ως χρόνος λήξεως επίδοσης
προσφορών ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.
Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε κατά
σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη
της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε

η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο

εξουσιοδοτημένος

εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του
άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και
μονογράφησαν.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής τους στο
πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, 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

1

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ

257.059,68 €

6,00%

2

ΩΜΕΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

254.324,99 €

7,00%

3

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΝΤΟΥΛΙΑΣ

246.120,97 €

10,00%

Ποσό προσφοράς
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Μέση
Έκπτωση
(%)

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, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων
αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων.
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Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον κατωτέρω
πίνακα (2) κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την χαμηλότερη προσφορά).
ΠΙΝΑΚΑΣ (2)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Μέση
Έκπτωση

Σειρά
κατάταξης
μειοδότη

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Εργοληπτικής Επιχείρησης

α/α
προσφοράς
(υποβολής)

1

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΝΤΟΥΛΙΑΣ

3

246.120,97 €

10,00%

2

ΩΜΕΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

2

254.324,99 €

7,00%

3

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ

1

257.059,68 €

6,00%

Ποσό προσφοράς
προ ΦΠΑ

%

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 διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους.
Σε συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού ζήτησε από τους προσφέροντες στα πλαίσια εφαρμογής των
διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, να βελτιώσουν
την προσφερόμενη έκπτωση τους. Οι τρεις (3) προσφέροντες υπέβαλαν βελτιωμένες οικονομικές
προσφορές, όπως φαίνεται και στη σχετική 2η συμπλήρωση του έντυπου οικονομικής προσφοράς με τα
ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης (ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β).
ΠΙΝΑΚΑΣ (2Β)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μέση
Έκπτωση

Σειρά
κατάταξης
μειοδότη

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Εργοληπτικής Επιχείρησης

α/α
προσφοράς
(υποβολής)

1

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΝΤΟΥΛΙΑΣ

3

237.916,94 €

13,00%
11,00%
6,00%

Ποσό προσφοράς
προ ΦΠΑ

2

ΩΜΕΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

2

243.368,28 €

3

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ

1

257.059,68 €

%

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον κατωτέρω
πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.
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ΠΙΝΑΚΑΣ (3)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σειρά
κατάταξης
μειοδότη
1

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΝΤΟΥΛΙΑΣ

α/α
προσφοράς
(υποβολής)
3

2

ΩΜΕΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

2

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Εργοληπτικής Επιχείρησης

237.916,94 €

Μέση
Έκπτωση
%
13,00%

243.368,28 €

11,00%

Ποσό προσφοράς
προ ΦΠΑ

257.059,68 €
6,00%
3
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ
1
Σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού την 22-1-2021 και σε συνέχεια του υπ΄
αριθ. 8272/1883/22-1-2021 εγγράφου υποβολής δικαιολογητικών και αφού προσκομίστηκαν τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διακηρύξεις ανοικτού τύπου από τον μειοδότη με την μεγαλύτερη
έκπτωση (αριθ. πρωτ. 8210/882/22-1-2021 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών), η Επιτροπή
έλεγξε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και διαπίστωσε ότι ήταν νόμιμα, πλήρη και επικαιροποιημένα, ενώ
υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.
Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει μειοδότη τον οικονομικό φορέα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Χ.
ΝΤΟΥΛΙΑ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 13,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: 237.916,94 € και
εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη. Αναλυτικά:
ΟΜΑΔΑ Α:
ΟΜΑΔΑ Β:
ΟΜΑΔΑ Γ:

14.745,76
143.137,62
17.400,00

Ποσό Προσφοράς εργασιών:

175.283,38

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:

31.551,01

Σύνολο:

206.834,39

Απρόβλεπτα 15%:

31.025,16

Σύνολο:

237.859,55

Αναθεώρηση:

57,39

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.:

237.916,94

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

22-1-2021

Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Δημήτριος Τσιούμπος

Χρήστος Καραγιαννίδης

Αικατερίνη Καραγιώτη
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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. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/138/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 9504/165/26-01-2021 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 του από 25-01-2021 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 πρανών και προστασία της επαρχιακής οδού από τυχόν
κατολισθήσεις στην περιοχή της Καστανιάς» προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ και
κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν.
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/2410-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 33/2134/11-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε
η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση πρανών και
προστασία της επαρχιακής οδού από τυχόν κατολισθήσεις στην περιοχή της Καστανιάς»
προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε,
ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 176976/16505/09-12-2020 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 030 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ03000010 και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας της οδού Τετράκωμου – Φράξου –
Καστανιάς» για την εκτέλεση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης
εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν
από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ.
16532/09-12-2020 εισήγηση της υπηρεσίας.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1009/25-01-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
167/26-01-2021 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 «Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.», με ποσό προσφοράς 85.161,29 € χωρίς
Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 12,00 %.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 25-01-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης,
που διενεργήθηκε στις 12-01-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 181676/17072/07-01-2021 Πρόσκλησης και λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 33/2134/11-12-2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πρανών και
προστασία της επαρχιακής οδού από τυχόν κατολισθήσεις στην περιοχή της Καστανιάς»
προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030
Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ03000010 και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας της οδού Τετράκωμου –
Φράξου – Καστανιάς»,
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) «Τ.Ε. ΚΑΤ. Ο.Ε.» β)
«ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ» και γ) «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Γ.Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.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
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Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας, βάσει της προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα
πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης
Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα
«Τ.Ε.ΚΑΤ Ο.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 «Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.» με ποσό προσφοράς 85.161,29 € χωρίς Φ.Π.Α.
και με ποσοστό έκπτωσης 12,00 %.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης





Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πρανών και προστασία της επαρχιακής οδού
από τυχόν κατολισθήσεις στην περιοχή της Καστανιάς» προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α.,
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ03000010 και τίτλο
«Αποκατάσταση βατότητας της οδού Τετράκωμου – Φράξου – Καστανιάς», στον οικονομικό φορέα
«Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.» με ποσό προσφοράς 85.161,29 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 12,00
% και
Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.», και
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 85.161,29 €
χωρίς Φ.Π.Α και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030
Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ03000010 και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας της οδού Τετράκωμου –
Φράξου – Καστανιάς».

 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του
κατεπείγοντος σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν. 4412/2016, με
αντικείμενο την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Αποκατάσταση πρανών και
προστασία της επαρχιακής οδού από τυχόν κατολισθήσεις στην περιοχή της
Καστανιάς», προϋπολογισμού 120.000,00 € (με Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης τη
χαμηλότερη τιμή.
Στα Ιωάννινα, στις 12 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9,30 π.μ. (μισή ώρα
πριν την ώρα αποσφράγισης οι υπογράφοντες:
1. Αμαλία Δόνου, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., πρόεδρος
2. Βαρβάρα Ζιάκκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος
3. Χρήστος Καραγιαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και
σύμφωνα με:
- Την υπ. αριθμ. 176924/5708/09-12-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί
εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ
2018ΕΠ03000010.
- Την υπ. αριθμ. 33/2134/11-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΗ, έγκριση
προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης με εφαρμογή
του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για το έργο «Αποκατάσταση πρανών και
προστασία της επαρχιακής οδού από τυχόν κατολισθήσεις στην περιοχή της
Καστανιάς».
- Την υπ. αριθμ. 181676/17072/07-01-2021 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.
- Το από 11-01-2021 Πρακτικό κλήρωσης για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών
μελών της επιτροπής διαγωνισμού.
Συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 343 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
Σειρά
κατάταξης
μειοδότη
1ος
2ος
3ος

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Εργοληπτικής Επιχείρησης

Τ.Ε.ΚΑΤ Ο.Ε.
ΤΕΧ ΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ
ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Γ.Ν.&Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.

α/α
προσφοράς
(υποβολής)

Ποσό
προσφοράς
χωρίς Φ.Π.Α.

Έκπτωση
%

1η

85.161,29€

12,00%

2η
3η

89.032,25 €
90.967,73€

8,00%
6,00%

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
1ος
2ος
3ος

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Εργοληπτικής Επιχείρησης

Τ.Ε.ΚΑΤ Ο.Ε.
ΤΕΧ ΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ
ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Γ.Ν.&Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.

Ποσό
προσφοράς
χωρίς Φ.Π.Α.

Έκπτωση
%

85.161,29€

12,00%

89.032,25 €
90.967,73€

8,00%
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 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
μειοδότη
1ος
2ος
3ος

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Εργοληπτικής Επιχείρησης

Τ.Ε.ΚΑΤ Ο.Ε.
ΤΕΧ ΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ
ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Γ.Ν.&Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.

Ποσό
προσφοράς
χωρίς Φ.Π.Α.

Έκπτωση
%

85.161,29€

12,00%

89.032,25 €
90.967,73€

8,00%
6,00%
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Η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. πρωτ. 2715/1256/12-01-2021 έγγραφό της, τον προσωρινό
μειοδότη «Τ.Ε.ΚΑΤ Ο.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 25 Ιανουαρίου 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 «Τ.Ε.ΚΑΤ Ο.Ε.» με το αριθ. πρωτ. 7053/742/2001-2021 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 πρανών και προστασία της επαρχιακής οδού
από τυχόν κατολισθήσεις στην περιοχή της Καστανιάς», προϋπολογισμού 120.000,00€
με Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα «Τ.Ε.ΚΑΤ Ο.Ε.», ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης με
ποσό προσφοράς 85.161,29€ χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 12,00 %.
Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.

Ιωάννινα 25-01-2021
Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η πρόεδρος
Τα μέλη

Αμαλία Δόνου

Βαρβάρα Ζιάκκα

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/139/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 9504/165/26-01-2021 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 του από 19-01-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-01-2021
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση
Λυγιά)», προϋπολογισμού 370.000,00 € με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020, 11/48/27-07-2020 και 13/61/2210-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 4/244/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 300.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ 9771 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, έργων
χρηματοδοτούμενων από έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του έργου
«Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)».
7. Την με α/α 637 και αρ. πρωτ. 19173/1432/07-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΓ9Ρ7Λ9-ΚΙΛ) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 300.000,00 για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή
κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)», σε βάρος των πιστώσεων του
Ε.Φ./ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.036.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα της Περιφέρειας
Ηπείρου, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 627 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής
της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου.
8. Την με αρ. 167237/5399/20-11-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 70.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ
530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 για το υποέργο «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)».
9. Την αριθμ. 31/2062/01-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου στην
Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)», συνολικού προϋπολογισμού 370.000,00 €
με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων
της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 15466/20-11-2020
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ.
167327/15465/20-11-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού
70.000,00 € με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με
Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», για την κατασκευή του έργου, ενώ
η υπόλοιπη δαπάνη, ποσού € 300.000,00 με ΦΠΑ, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ
071.9771.01.036.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων,
σύμφωνα με την αριθμ. 4/244/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και την με
α/α 637 και αρ. πρωτ. 19173/1432/07-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΓ9Ρ7Λ9-ΚΙΛ) απόφαση ανάληψης
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υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 627 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.
10. Την αριθμ. 36/2286/24-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος,
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως
προέκυψαν από την από 21-12-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από
το ΜΗΜΕΔ.
11. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 911/25-01-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 157/25-01-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία
υποβάλλει προς έγκριση, το από 19-01-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 15-01-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Κ-ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ
Α.Τ.Ε.Ε. – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΑΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ», με προσφορά 153.197,72 ευρώ (χωρίς
Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα οχτώ και εξήντα έξι τοις εκατό (48,66 %).
12. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 19-01-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-01-2021
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. 94258 για την κατασκευή
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας
(θέση Λυγιά)», συνολικού προϋπολογισμού 370.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων
του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.036.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Ιωαννίνων (για ποσό € 300.000,00 με ΦΠΑ) και του έργου της ΣΑΕΠ 530 με
Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (για ποσό € 70.000,00 με ΦΠΑ), το οποίο
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και
σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Κ-ΞΙΑ
ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΑΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ», με προσφορά € 153.197,72 χωρίς
Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα οχτώ και εξήντα έξι τοις εκατό (48,66 %).
……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΈΡΓΟ: Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο
Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 370.000,00 €

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚO (1

ο

)

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του
έργου:
«Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)»
προϋπολογισμού 370.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Στα Ιωάννινα, στις 15 - 1 -2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Γιαννούλης Στέργιος, Χημικός Μηχανικός ΠΕ Δήμου Μετσόβου ,Πρόεδρος
2. Γεώργιος Σταύρου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./ Π.Η., μέλος
3. Λαμπρινή Βάββα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./ Π.Η., μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 184911/17442/23-12-2020 Απόφαση του αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως προέκυψε από την ηλεκτρονική
κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 21-12-2020 ενώπιον της επιτροπής ηλεκτρονικών
κληρώσεων της Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι. (mimed-ecb-a-2-id-aa-8253-eba-2020-12-18), συνήλθαμε σε
συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των
προσφορών των οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 176668/16449/15-12-2020(20PROC007850543 2020-1215)ΑΔΑ ΩΗΩΘ7Λ9-8Φ7 προκήρυξη της με αριθμό (ΑΔΑΜ: 20PROC007867243 2020-12-17)
διακήρυξης.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν
παρόντα όλα τα μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του
διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
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Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό
συστήματος 94258.
Διαπιστώθηκε ότι υπέβαλλαν προσφορές ηλεκτρονικά, οχτώ (8) οικονομικοί φορείς σύμφωνα
με τον ακόλουθο πίνακα Ι:
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Α/Α

Επωνυμία Προσφέροντα

Χρόνος Υποβολής Προσφοράς

1

ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.

10/01/2021 14:37:45

2

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

10/01/2021 18:30:30

ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22 - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Α.Φ.Μ. 094376469 .Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ:2665024036 - FAX : 266502955
Κ-ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΑΣ
ΤΟΥ ΘΩΜΑ

11/01/2021 09:04:59

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ

11/01/2021 13:07:33

ΚΞΙΑ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
Κ/Ξ ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

11/01/2021 13:57:42

3

4
5
6
7
8

11/01/2021 12:47:31

11/01/2021 14:08:37
11/01/2021 14:35:01

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 4.1β της διακήρυξης, η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική
αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου
«Οικονομική Προσφορά».
Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο σχετικός
κατάλογος μειοδοσίας προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και
αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης,
βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή
του ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016.
Όλες οι προσφορές καταχωρήθηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη
μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας ΙΙ).
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α
1

Α/Α καταθ.
178883

2
3

178848
178208

4

179009

5

178329

6

178839

7

176869

8

178824

Επωνυμία Προσφέροντα
Κ-ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΕΚΑΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.
ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Α.Φ.Μ. 094376469 .Ο.Υ.
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ:2665024036 - FAX : 266502955
ΚΞΙΑ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Κ/Ξ ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ

Ποσό προ
ΦΠΑ
153.197,72

Ποσοστό
48,66 %

156.392,07
157.112,99

47,59 %
47,35 %

183.921,26

38,36 %

187.983,88

37,00 %

193.860,10

35,03 %

253.629,05

15,00 %

280,483,89

6,00 %

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη
σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης.
Σύμφωνα με την παρ. 24.2 της διακήρυξης ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, πρέπει, επί
ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) και την
εγγυητική επιστολή συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης. Ο έλεγχος αυτός
ολοκληρώθηκε αυθημερόν.
Στη συνέχεια και σε εφαρμογή του άρθρου 4.1ζ της διακήρυξης, η Επιτροπή
Διαγωνισμού, δια του Προέδρου της, προέβη στον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών
επιστολών συμμετοχής των οικονομικών φορέων.
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας διαπίστωσε ότι όλες οι εγγυητικές
είναι έγκυρες.
Στο στάδιο αυτό η επιτροπή αποφάσισε να κάνει δεκτές τις οικονομικές προσφορές όλων
των οικονομικών φορέων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Α/Α
1

Α/Α καταθ.
178883

2
3

178848
178208

4

179009

5

178329

6

178839

7

176869

8

178824

Επωνυμία Προσφέροντα
Κ-ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΕΚΑΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.
ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Α.Φ.Μ. 094376469 .Ο.Υ.
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ:2665024036 - FAX : 266502955
ΚΞΙΑ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Κ/Ξ ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ

Ποσό προ
ΦΠΑ
153.197,72

Ποσοστό
48,66 %

156.392,07
157.112,99

47,59 %
47,35 %

183.921,26

38,36 %

187.983,88

37,00 %

193.860,10

35,03 %

253.629,05

15,00 %

280,483,89

6,00 %

Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρμογή του άρθρου 4.1 η της διακήρυξης, η Επιτροπή
Διαγωνισμού ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ την ανάθεση της σύμβασης του έργου, «Κατασκευή κόμβου στην
Ε.Ο Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)» προϋπολογισμού 298.387,10 ευρώ (χωρίς
Φ.Π.Α) στον πρώτο μειοδότη σύμφωνα με τον πίνακα ΙΙΙ, τον οικονομικό φορέα με την
επωνυμία <<Κ-ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΑΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ>>, με προσφορά
153.197,72 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) και μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα οχτώ και εξήντα έξι
τοις εκατό (48,66 %).
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται σε τετραπλούν (4) από την Επιτροπή
Διαγωνισμού και υποβάλλεται ως ηλεκτρονικό αρχείο στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Ιωάννινα, 19 Ιανουαρίου 2021
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο πρόεδρος
Γιαννούλης Στέργιος

Τα μέλη

Σταύρου Γεώργιος

Βάββα Λαμπρινή
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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. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/140/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 9504/165/26-01-2021 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 του από 14-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-122020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου
Δραγοψάς», προϋπολογισμού € 125.000,00 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).
-47-

ΑΔΑ: 6ΑΝΔ7Λ9-63Ε

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την υπ΄ αριθμ. 136578/1249/02-10-2018 Απόφαση Έγκρισης διάθεσης πίστωσης σε βάρος
των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 «Συντήρηση αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» για το υποέργο
«Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Δραγοψάς», προϋπολογισμού
125.000,00 €.
6. Την αριθμ. 27/1866/27-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση –
αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Δραγοψάς», προϋπολογισμού 125.000,00 € με Φ.Π.Α.,
με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 14057/26-10-2020 εισήγηση
της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ.
84059/8181/06-06-2019 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και βάσει της από 09-10-2020 Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς
Μητρόπολης Ιωαννίνων, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 4/81/14-06-2019
απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000
«Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», για
την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει
της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Την αριθμ. 30/1966/19-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος,
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως
προέκυψαν από την από 11-11-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από
το ΜΗΜΕΔ.
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 959/25-01-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 161/25-01-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία
υποβάλλει προς έγκριση, το από 01-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 14-12-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.
ΦΑΗΣ», με προσφορά 57.537,05€ (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή
έκπτωση σαράντα δύο και ενενήντα δύο τοις εκατό ( 42,92%).
9.

Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
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Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 14-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-12-2020
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 93633 για την κατασκευή
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου
Δραγοψάς», προϋπολογισμού 125.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών
μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», και βάσει της από 09-10-2020 Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της
Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ», με προσφορά 57.537,05 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση
τεκμαρτή έκπτωση σαράντα δύο και ενενήντα δύο τοις εκατό (42,92%).
……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΠΡ ΑΚΤ ΙΚ O
Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων
του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση
Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Δραγοψάς », προϋπολογισμού 125.000,00 € (με
αναθεώρηση και ΦΠΑ).
Στα Ιωάννινα, στις 1 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Μαρία Φιλίππου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Δήμου Ζαγορίου Πρόεδρος
2. Ιωάννου Ιωάννα , Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ Δήμου Ιωαννιτών Μέλος
3. Τριανταφύλλου Αλεξάνδρα , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Δήμου Ιωαννιτών, Μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, που συγκροτήθηκε με την
αριθ. 30/1966/19-11-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου Λαβαίνοντας
υπόψιν την αριθ. 15030/12-11-2020 εισήγηση

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου

σύμφωνα με ι την αριθ. mined-ecb-a-2-id-aa7718 ταυτότητα κλήρωσης, στην από 11-11-2020
διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης της ΔΤΕ/ΠΕΙ, έχοντας υπ όψιν:
1. Την αριθ.136578/1249/02-10-2018 Απόφαση της Ο.Ε. για την διάθεση της πίστωσης
2. Την αριθ. 27/1866/27-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, και η δημοπράτηση του έργου,
συνήλθαμε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης

προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική

αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον
ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 158692/14627/5-11-2020
(ΑΔΑΜ: 20PROC007606083 2020-11-06) διακήρυξη.
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, με χρήση
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 93633.
Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν οκτώ (8) προσφορές οικονομικών φορέων σύμφωνα με το συνημμένο
στο παρόν «Κατάλογο Συμμετεχόντων» όπως αυτός παράχθηκε από το σύστημα και κοινοποιήθηκε
στους συμμετέχοντες από τον χειριστή του συστήματος, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση,
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Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».
Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο σχετικός κατάλογος
μειοδοσίας, όπως παράχθηκε από το σύστημα, σύμφωνα τον συνημμένο στο παρόν

«ΠΙΝΑΚΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ» προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική
αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της
παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου
ομαλότητας χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα
95 και 98 του ν.4412/2016.
Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις αναγκαίες τυχόν διορθώσεις, καταχωρίζονται κατά σειρά
μειοδοσίας, όπως φαίνεται παρακάτω:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟ ΦΠΑ
Α/Α

Α/Α καταθ.

Επωνυμία προσφέροντα

1
2
3

173836
173862
173560

4

173680

5

172620

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ
ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΜΠΟΣ -ΕΔΕ
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ν.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

6

173736

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

7

173719

8

173789

Ποσό
προσφοράς προ
ΦΠΑ (€)
57.537,05
57.968,57
61.779,84

Έκπτωση %
42,92 %
42,50 %
38,71 %

62.663,06

37,84 %

65.303,31

35,22%

68.548,39

32,00%

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ

69.124,75

31,43%

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ

70.594,21

29,97%

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, και σε τακτές ημερομηνίες (μέσω τηλεδιασκέψεων) ξεκινώντας από
τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του
άρθρου 24.2 της διακήρυξης. Σύμφωνα με την παρ. 24.2 της διακήρυξης ο φάκελος δικαιολογητικών
συμμετοχής, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(στο εξής ΤΕΥΔ) και την εγγυητική επιστολή του άρθρου 15 της διακήρυξης.
Η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονικό έλεγχο της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών και
διαπίστωσε ότι όλες ήταν έγκυρες.
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα 2 των
διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ποσό
προσφοράς προ
ΦΠΑ (€)
57.537,05

Α/Α

Α/Α καταθ.

Επωνυμία προσφέροντα

Έκπτωση %

1
2
3

173836
173862
173560

4

173680

5

172620

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ
ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΜΠΟΣ -ΕΔΕ
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ν.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

6

173736

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

32,00%

7

173719

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ

31,43%

8

173789

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ

29,97%

42,92 %
42,50 %
38,71 %
37,84 %
35,22%

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάδειξη του οικονομικού
Φορέα Φάη Δημήτρίου ως προσωρινό ανάδοχο της σύμβασης του έργου «Συντήρηση
Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Δραγοψάς», προϋπολογισμού 125.000,00 € (με
αναθεώρηση και ΦΠΑ), της οποία προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 2, με προσφορά
57.537,05€ (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα δύο και ενενήντα
δύο τοις εκατό ( 42,92%).
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν (5) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:
«Κατάλογος Συμμετεχόντων»
«ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ»

Ιωάννινα, 14 Δεκεμβρίου 2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O πρόεδρος

Τα μέλη

Μαρία Φιλίππου

Ιωάννου Ιωάννα
Τριανταφύλλου Αλεξάνδρα
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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. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/141/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 9504/165/26-01-2021 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
Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση
ζημιών - Αντιστήριξη και προστασία πρανών στην Ι.Μ. Αγ. Νικάνορα Κόνιτσας»,
προϋπολογισμού 125.000,00 € 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).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την με αρ. 141515/4571/10-10-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 125.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών
μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για το Υποέργο «Αποκατάσταση ζημιών –
Αντιστήριξη και προστασία πρανών στην Ι.Μ. Αγ. Νικάνορα Κόνιτσας».
6. Την αριθμ. 1/5/11-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ζημιών Αντιστήριξη και προστασία πρανών στην Ι.Μ. Αγ. Νικάνορα Κόνιτσας», προϋπολογισμού
125.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 59/04-012021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την
αριθμ.136803/12796/01-10-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και βάσει της από 30-06-2020 Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και
της Ιεράς Μητρόπολης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής & Κόνιτσας, η σύναψη της οποίας
εγκρίθηκε με την αριθμ. 7/132/19-12-2018 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος,
Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη και η
διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022». Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 682/20-01-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 135/20-01-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία,
λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της από 19-01-2021 (mimed-ecb-a-2-id-aa-8494-eba)
ηλεκτρονικής κλήρωσης από το ΜΗΜΕΔ, εισηγείται την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας
Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση εκτέλεσης έργου
«Αποκατάσταση ζημιών - Αντιστήριξη και προστασία πρανών στην Ι.Μ. Αγ. Νικάνορα
Κόνιτσας», προϋπολογισμού 125.000,00 € με ΦΠΑ, με ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης
των προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού την 12η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου.
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
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Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης την 12η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
10.00 π.μ. για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ζημιών Αντιστήριξη και προστασία πρανών στην Ι.Μ. Αγ. Νικάνορα Κόνιτσας», προϋπολογισμού
125.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας
Ηπείρου 2020-2022», αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της
Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 19-01-2021 (mimed-ecb-a-2-id-aa-8494eba) κλήρωση, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
Τακτικά μέλη:
1

Μπότης Κων/νος

2

Βαγγέλη Ευαγγελία

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ιωαννίνων,
Πρόεδρος
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στο Δήμο Ιωαννιτών

3

Κολιός Νικόλαος

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στη Δ.Τ.Ε. Π.Η.

Αναπληρωματικά μέλη:
1

Αντώνη– Βλάχου Χαρίκλεια ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο
αναπληρώτρια Προέδρου

Δήμο Ιωαννιτών,

2

Πατσιά Βασιλική

ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Δήμο
Ζαγορίου

3

Τήρη Σεβαστή

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών στο Δήμο Ιωαννιτών

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/142/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 9504/165/26-01-2021 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 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 ζημιών που προκλήθηκαν στο κωδωνοστάσιο του
Ι.Ν Αγίου Γεωργίου Ελάτης», προϋπολογισμού € 68.200,00 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).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 2/95/20-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε
η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων και οι όροι αυτής για την
υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο κωδωνοστάσιο του
Ι.Ν Αγίου Γεωργίου Ελάτης», προϋπολογισμού € 68.200,00 με ΦΠΑ. Επίσης ορίστηκαν οι
εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση –
αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την
υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 614/19-01-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 121/19-01-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία,
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 151665/4913/26-10-2020 απόφαση του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 68.200,00 € με
Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει, εισηγείται
την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το Υποέργο «Αποκατάσταση ζημιών
που προκλήθηκαν στο κωδωνοστάσιο του Ι.Ν Αγίου Γεωργίου Ελάτης».
7. 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
Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση ζημιών που
προκλήθηκαν στο κωδωνοστάσιο του Ι.Ν Αγίου Γεωργίου Ελάτης», προϋπολογισμού 68.200,00
€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 162900/15003/12-11-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών
τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και βάσει της σχετικής Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης
Ιωαννίνων, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ.
2/95/20-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης
εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν
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από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ.
614/19-01-2021 εισήγηση της υπηρεσίας, ως εξής:
«…Έχοντας υπόψη:


Το Ν. 4412/16 ‘’Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ), άρθρο 32.



Την υπ’ αριθ. 151665/4913 από 26-10-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 68.200,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002
και με τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»,
Υποέργο : «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο κωδωνοστάσιο του Ι.Ν Αγίου Γεωργίου Ελάτης».



Την σχετική Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της ΕΦΑ Ιωαννίνων, για την
υλοποίηση του έργου.



Τα από 12-11-2020 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την
Υπηρεσία μας, με την υπ’ αριθ. 162900/15003/12-11-2020 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 ου κωδωνοστασίου που βρίσκεται πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου Ελάτης, στα όρια με
το βασικό οδικό δίκτυο. Το κωδωνοστάσιο παρουσιάζει σημαντικές ρηγματώσεις διαφόρων μεγεθών και
εύρους, ενώ σοβαρό πρόβλημα στατικής επάρκειας παρουσιάζει το ανωτέρω τμήμα που βρίσκεται στην στάθμη
5,20 μέτρα από το έδαφος, στο οποίο παρατηρείται τοπική αποσύνθεση της λιθοδομής.



Ανάλογα προβλήματα και ρηγματώσεις παρατηρήθηκαν και στα δύο κατώτερα επίπεδα, με αποτέλεσμα το
σύνολο του κτίσματος να απειλείται με κατάρρευση.



Κρίνεται απαραίτητη η λήψη άμεσων μέτρων προστασίας και στερέωσης του κωδωνοστασίου, προκειμένου να
αποφευχθεί η κατάρρευσή του, αλλά και να αποφεύγουμε την πρόκληση ατυχήματος σε περίπτωση πλήρους
αποσάθρωσης.
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 : «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο κωδωνοστάσιο του Ι.Ν Αγίου
Γεωργίου Ελάτης»....…».

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

-58-

ΑΔΑ: 6ΑΝΔ7Λ9-63Ε

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/143/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 9504/165/26-01-2021 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 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 επαρχιακής οδού και προσβάσεις σε
παραγωγικές μονάδες περιοχής Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού 87.400,00 € με
ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 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) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1076/26-01-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 172/26-01-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία,
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 9248/285/26-01-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη
Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 87.400,00 € με Φ.Π.Α., σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και
τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου
Περιφέρειας Ηπείρου» και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει, εισηγείται την
προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα
με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το Υποέργο «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού
και προσβάσεις σε παραγωγικές μονάδες περιοχής Δήμου Πωγωνίου».
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
Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού και
προσβάσεις σε παραγωγικές μονάδες περιοχής Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού
87.400,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε,
θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 9281/1037/26-01-2021 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. 1076/26-01-2021 εισήγηση της υπηρεσίας, ως 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.
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2.

Οι τελευταίες έντονες και σε μεγάλη διάρκεια καταιγίδες στην ευρύτερη περιοχή του Πωγωνίου είχαν σαν
αποτέλεσμα οι οδοί πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες εκεί να υποστούν φθορές ( ρηγματώσεις, καθιζήσεις
κ.α.), ώστε οι κτηνοτρόφοι που τις χρησιμοποιούν καθημερινά να κινδυνεύουν. Απαιτείται λοιπόν άμεσα η
αποκατάστασή τους, ώστε να συνεχίζουν να κυκλοφορούνται με ασφάλεια.

3.

Με την αρίθμ. πρωτ. : 9248/285/26-01-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε πίστωση ποσού
87.400,00 € με Φ.Π.Α., ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες αποκατάστασης της βατότητας προς τις παραγωγικές
μονάδες.

4.

Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα
συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. : 9281/1037/26-01-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η.

Με βάση τα παραπάνω
εισηγούμαστε
την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.
2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του υποέργου : « Αποκατάσταση επαρχιακής οδού και
προσβάσεις σε παραγωγικές μονάδες περιοχής δήμου Πωγωνίου » του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 87.400,00 € …».

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/144/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 9504/165/26-01-2021 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 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 30-04-2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 743/26-01-2021 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ.
168/26-01-2021 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 30-11-2020 αίτησή του για τη 12η 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 30-4-2021.
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-ΚαλαμιάΧαλκιάδες) 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 3 μηνών.
•
Επίσης, λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, έχει αναβληθεί η συζήτηση των ασφαλιστικών
μέτρων από τα αστικά δικαστήρια.
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 30-4-2021,
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
30.4.2021...».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμού Καμπής Δ.Ε.
Ξηροβουνίου», αναδόχου εταιρείας «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 30-04-2021, με δικαίωμα
αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 3305π.ε./20-01-2021 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. Ορθώς δόθηκαν
παρατάσεις έργων στην περίοδο του lock down αλλά εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την
επιδημία του νέου κορονωϊού ως αιτίαση για νέες και είναι ανεπίτρεπτο».
……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

-64-

ΑΔΑ: 6ΑΝΔ7Λ9-63Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/145/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 9504/165/26-01-2021
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για τη συντήρηση της γέφυρας μπέλευ περιοχής
Δροσοπηγής».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1035/26-01-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 171/26-01-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Ότι η γέφυρα μπέλευ στην περιοχή Δροσοπηγής στα όρια σχεδόν με το Ν. Κοζάνης χρήζει άμεσης
επέμβασης με την συντήρηση - αντικατάσταση υπαρχόντων μεταλλικών στοιχείων που έχουν παραμορφωθεί,
λόγω των βαρέων και συνεχών φορτίων (μεταφορά ζωικού βασιλείου και ζωοτροφών) αφού μέσω αυτής
εξυπηρετούνται κατά κύριο λόγο οι κτηνοτρόφοι της περιοχής, αλλά και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής,
η διέλευση των οποίων γίνεται πλέον με δυσκολία αλλά και κίνδυνο.
2. Την με αριθμ. : 9245/284/26-01-2021 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 τη συντήρηση της γέφυρας μπέλευ
περιοχής Δροσοπηγής».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Προμήθεια μεταλλικών
στοιχείων για τη συντήρηση της γέφυρας μπέλευ περιοχής Δροσοπηγής» του έργου : «Συντήρηση –
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.).…».

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. 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 τη
συντήρηση της γέφυρας μπέλευ περιοχής Δροσοπηγής», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή,
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι η γέφυρα μπέλευ
στην περιοχή Δροσοπηγής, στα όρια σχεδόν με το Ν. Κοζάνης, χρήζει άμεσης επέμβασης με την
συντήρηση - αντικατάσταση των υπαρχόντων μεταλλικών στοιχείων που έχουν παραμορφωθεί λόγω των
βαρέων και συνεχών φορτίων (μεταφορά ζωικού βασιλείου και ζωοτροφών) αφού, μέσω αυτής,
εξυπηρετούνται κατά κύριο λόγο οι κτηνοτρόφοι της περιοχής, αλλά και οι κάτοικοι της ευρύτερης
περιοχής, η διέλευση των οποίων γίνεται πλέον με δυσκολία αλλά και 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/147/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 9504/165/26-01-2021
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 14ο
Έγκριση τροποποίησης ως προς το χρονοδιάγραμμα, της από 02-06-2020 Προγραμματικής
Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για
την υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Ανάδειξη της ευεργετικής δράσης του μελιού της
ευρύτερης περιοχής της Πίνδου (Γράμμος, περιοχές Ζαγορίου, Μετσόβου, Περιστερίου και
Τζουμέρκων) καθώς και της ευεργετικής δράσης του ενεργειακού τζέλ “Bear Strength” στην υγεία
του ανθρώπου με κλινική μελέτη».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ.
262/25-01-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 159/25-01-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021
Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Σχετικά:
1) Το από 17-12-2020 έγγραφο αίτημα τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης του Ε.Λ.Κ.Ε. του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του υπεύθυνου καθηγητή κ. Δημητρίου Κουρέτα από το Τμήμα
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας για το ερευνητικό έργο με τίτλο «Ανάδειξη της ευεργετικής δράσης του
μελιού της ευρύτερης περιοχής της Πίνδου (Γράμμος, περιοχές Ζαγορίου, Μετσόβου, Περιστερίου και
Τζουμέρκων) καθώς και της ευεργετικής δράσης του ενεργειακού τζελ «Bear Strength» στην υγεία του
ανθρώπου με κλινική μελέτη, λόγω του ιού SARS-CoV-2 και των παρενεργειών από το γενικό lockdown.
2) Το από 22-12-2020 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.
Μετά την εξέταση του αιτήματος του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του υπεύθυνου καθηγητή
κ. Δημητρίου Κουρέτα από το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας για το ερευνητικό έργο με τίτλο
«Ανάδειξη της ευεργετικής δράσης του μελιού της ευρύτερης περιοχής της Πίνδου (Γράμμος, περιοχές
Ζαγορίου, Μετσόβου, Περιστερίου και Τζουμέρκων) καθώς και της ευεργετικής δράσης του ενεργειακού τζελ
«Bear Strength» στην υγεία του ανθρώπου με κλινική μελέτη», λόγω του ιού SARS-CoV-2 και των
παρενεργειών από το γενικό lockdown, με πιθανό αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου.
Εισηγούμεθα στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου:
Την τροποποίηση της από 02-06-2020 προγραμματικής σύμβασης από τους 16 στους 24 μήνες, με τη σχετική
τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και ότι άλλου είναι απαραίτητο στην από 2-6-2020 προγραμματική
σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Ε.Λ.Κ.Ε. - Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. ..…».
Στο συνημμένο στην εισήγηση, Πρακτικό 2/22-12-2020 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:
«…

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2

ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Ανάδειξη της ευεργετικής δράσης του μελιού της ευρύτερης περιοχής της Πίνδου (Γράμμος, περιοχές Ζαγορίου,
Μετσόβου, Περιστερίου και Τζουμέρκων) καθώς και της ευεργετικής δράσης του ενεργειακού τζέλ «Bear Strength»
στην υγεία του ανθρώπου με κλινική μελέτη»
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, η σύσταση και η σύνθεση της οποίας προβλέπεται στο άρθρο 8, της
Προγραμματικής Σύμβασης που συνάφθηκε και συνυπογράφηκε στις 2 Ιουνίου 2020 μεταξύ της Περιφέρειας
Ηπείρου, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη και του Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκπροσωπούμενου από την Αντιπρύτανη κ. Ιωάννα Λαλιώτου για την υλοποίηση του
έργου «Ανάδειξη της ευεργετικής δράσης του μελιού της ευρύτερης περιοχής της Πίνδου (Γράμμος, περιοχές
Ζαγορίου, Μετσόβου, Περιστερίου και Τζουμέρκων) καθώς και της ευεργετικής δράσης του ενεργειακού τζέλ
«Bear Strength» στην υγεία του ανθρώπου με κλινική μελέτη», αποτελούμενη από τους:
- κ. Ευστάθιο Βασδέκη, υπάλληλο του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης
της Περιφέρειας Ηπείρου,
- κ. Χαράλαμπο Νούσια, υπάλληλο του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου,
- κ. Δημήτριο Κουρέτα, καθηγητή του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη μετά από πρόσκληση του Προέδρου στις 22-12-2020 και ώρα 10.30 με απαρτία των
μελών της και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
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1.

Το άρθρο 8 της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης, που αναφέρεται στις αρμοδιότητες και το αντικείμενο
της Επιτροπής

2.

Το από 17-12-2020 έγγραφο αίτημα τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης του Ε.Λ.Κ.Ε. του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του υπεύθυνου καθηγητή κ. Δημητρίου Κουρέτα από το Τμήμα Βιοχημείας
και Βιοτεχνολογίας για το ερευνητικό έργο με τίτλο «Ανάδειξη της ευεργετικής δράσης του μελιού της
ευρύτερης περιοχής της Πίνδου (Γράμμος, περιοχές Ζαγορίου, Μετσόβου, Περιστερίου και Τζουμέρκων)
καθώς και της ευεργετικής δράσης του ενεργειακού τζελ «Bear Strength» στην υγεία του ανθρώπου με κλινική
μελέτη, λόγω του ιού SARS-CoV-2 και των παρενεργειών από το γενικό lockdown.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Μετά την εξέταση του αιτήματος του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του υπεύθυνου καθηγητή κ.
Δημητρίου Κουρέτα από το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας για το ερευνητικό έργο με τίτλο «Ανάδειξη της
ευεργετικής δράσης του μελιού της ευρύτερης περιοχής της Πίνδου (Γράμμος, περιοχές Ζαγορίου, Μετσόβου,
Περιστερίου και Τζουμέρκων) καθώς και της ευεργετικής δράσης του ενεργειακού τζελ «Bear Strength» στην υγεία
του ανθρώπου με κλινική μελέτη», λόγω του ιού SARS-CoV-2 και των παρενεργειών από το γενικό lockdown, με
πιθανό αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου.
Αποφασίζει ομόφωνα:
I.
II.

Να κάνει δεκτό το αίτημα
Να εισηγηθεί στα αρμόδια όργανα των συμβαλλόμενων μερών την παράταση της προγραμματικής σύμβασης
από τους 16 στους 24 μήνες, με τη σχετική τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και ότι άλλου είναι
απαραίτητο στην από 2-6-2020 προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Ε.Λ.Κ.Ε.
- Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Ιωάννινα 22-12-2020
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

………………………………………………………………..……………………………………………….. ….».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την τροποποίηση της από 02-06-2020 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας
Ηπείρου και του Ε.Λ.Κ.Ε. - Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο
«Ανάδειξη της ευεργετικής δράσης του μελιού της ευρύτερης περιοχής της Πίνδου (Γράμμος, περιοχές
Ζαγορίου, Μετσόβου, Περιστερίου και Τζουμέρκων) καθώς και της ευεργετικής δράσης του ενεργειακού
τζέλ «Bear Strength» στην υγεία του ανθρώπου με κλινική μελέτη»,
η οποία αφορά στην παράταση της Π.Σ. από τους 16 στους 24 μήνες, με αντίστοιχη τροποποίηση του
εσωτερικού χρονοδιαγράμματος αυτής και ότι άλλο είναι απαραίτητο, σύμφωνα με το Πρακτικό 2/22-122020 (ανωτέρω υπό στ. 5), της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/148/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 9504/165/26-01-2021 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 διάθεση πίστωσης του έργου της ΣΑΜ 581 με Κ.Α.
2014ΣΜ58100000 και τίτλο «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία,
προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων».
Η Οικονομική Επιτροπή 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).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 259/25-01-2021 έγγραφο, συνημμένο με
αρ. πρωτ. 163/25-01-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. Έχοντας υπόψη: …
6. Τις εγκεκριμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της ΠΕ Ιωαννίνων οικ. έτους 2021
7. Την με αριθμό 602/120271/11-05-2020 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ Έγκριση διάθεσης και κατανομής της
πίστωσης του έργου: «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού
εξοπλισμού, μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων» με ΚΑ 2014ΣΜ58100000 της ΣΑΜ581
παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του έργου «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» με Κ.Α. 2014ΣΜ58100000 της ΣΑΜ 581, συνολικού ποσού 66,96 ευρώ για παροχή υπηρεσιών για τις
ανάγκες του έργου, σε βάρος των πιστώσεων Ε.Φ. 071 ΚΑΕ 9459 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων, οικονομικού
έτους 2021.….».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 66,96 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε
βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 01.071.9459.11.000.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου /
Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2021, για παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες του έργου της ΣΑΜ 581
με Κ.Α. 2014ΣΜ58100000 και τίτλο «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία,
προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων».
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/149/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 9504/165/26-01-2021 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 ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού των πληροφοριακών
συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων
και Μισθοδοσίας, για όλες της Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος
2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν.
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/2410-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Την αριθμ. 1/35/11-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η
δαπάνη συνολικού ποσού € 24.970,00 πλέον ΦΠΑ, για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης
λογισμικού των πληροφοριακών συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής,
Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας, για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της
Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021, καθώς και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος
ισόποσα, των πιστώσεων του ΕΦ 072 και των αντίστοιχων ΚΑΕ των προϋπολογισμών των
Περιφερειακών Ενοτήτων έτους 2020, ήτοι: ΚΑΕ 0873 της Π.Ε. Ιωαννίνων, ΚΑΕ 0879 της Π.Ε.
Άρτας, ΚΑΕ 0899 της Π.Ε. Θεσπρωτίας και ΚΑΕ 0879 της Π.Ε. Πρέβεζας.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου,
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 705/22-01-2021 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 145/22-01-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η
Υπηρεσία, αναφέρει και εισηγείται εξής:
«….Παρακαλούμε για την έγκριση ανάθεσης και υπογραφής σύμβασης ποσού 24.970,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ,
για την κάλυψη αναγκών του Φορέα σε υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού των πληροφοριακών
συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας
για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για έτος 2021. Η παροχή των υπηρεσιών
αυτών προτείνεται να ανατεθεί στην εταιρεία OTS ΑΕ κατασκευάστρια εταιρεία του λογισμικού (1.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2β εδάφιο γγ ‘ (διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, για λόγους προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας)
του Νόμου Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», « Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από
τις κατωτέρω περιπτώσεις: εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν
συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: γγ) προστασία
αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας». 2. Ο Ν.
2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», προβλέπει ότι οι
δημιουργοί προγραμμάτων/εφαρμογών λογισμικού κατέχουν αυτοδικαίως τα αποκλειστικά και απόλυτα
δικαιώματα της περιουσιακής εκμετάλλευσής τους (περιουσιακό δικαίωμα) και της προστασίας του
προσωπικού τους δεσμού με αυτά (ηθικό δικαίωμα), και δύνανται να αποτρέψουν οποιαδήποτε παρέμβαση
επ΄ αυτών, ιδίως την πρόσβαση τρίτων στην προγραμματιστική και τεχνική γνώση που ενσωματώνεται στον
πηγαίο κώδικα του λογισμικού που έχουν αναπτύξει).
Το τίμημα καλύπτει όλες τις ανάγκες υποστήριξης χρηστών, αποκατάστασης βλαβών, αναβαθμίσεων και
λειτουργικών επεκτάσεων των συγκεκριμένων πληροφορικών συστημάτων, συμπεριλαμβάνει την δωρεάν
διάθεση των οποιονδήποτε αδειών χρήσεις απαιτηθούν για την κάλυψη επιπλέον αναγκών του φορέα και το
κόστος των εργασιών μετάπτωσης δεδομένων όπου απαιτούνται όπως επίσης και επιπρόσθετων παροχών σε
σχέση με το έτος 2020.
Η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων που
προκύπτουν από την τακτική τροφοδότηση των διασυνδεδεμένων πληροφοριακών δομών του Υπουργείου
Εσωτερικών με αναλυτικά στοιχεία της λογιστικής διαχείρισης καθώς και της ενσωμάτωσης στο λογιστικό
σύστημα του Φορέα των αλλαγών που συνεχώς λαβαίνουν χώρα στο δημόσιο λογιστικό. Το κόστος θα
βαρύνει ισόποσα τους ΚΑΕ 0873 της ΠΕ Ιωαννίνων, 0879 της ΠΕ Άρτας, 0879 της ΠΕ Πρεβέζης και 0899
της ΠΕ Θεσπρωτίας, του Φορέα Ε.Φ. 072 για όλες της Π.Ε. όπου υπάρχουν διαθέσιμες οι απαιτούμενες
πιστώσεις.
Σας επισυνάπτουμε τη δέσμευση πίστωσης με αριθμό ΑΔΑ: ΨΛΑΡ7Λ9-ΚΨΤ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΔΑ:
Ω10Ι7Λ9-Ν97 ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΑΔΑ: 67987Λ9-ΤΛ4 ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΑΔΑ: ΨΥΦΟ7Λ9-ΘΟΣ ΠΕ
ΑΡΤΑΣ .…».
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8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού των πληροφοριακών
συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και
Μισθοδοσίας, για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021, με
τη σύναψη της σχετικής σύμβασης, στην εταιρεία «OTS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Α.Ε.» (Μοναστηρίου 125, τ.κ. 54627, Θεσσαλονίκη), στο ποσό των € 24.970,00 πλέον ΦΠΑ, σε
βάρος ισόποσα, των πιστώσεων του ΕΦ 072 και των αντίστοιχων ΚΑΕ των προϋπολογισμών των
Περιφερειακών Ενοτήτων έτους 2021, ήτοι: ΚΑΕ 0873 της Π.Ε. Ιωαννίνων, ΚΑΕ 0879 της Π.Ε.
Άρτας, ΚΑΕ 0899 της Π.Ε. Θεσπρωτίας και ΚΑΕ 0879 της Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ.
1/35/11-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και των αντίστοιχων αποφάσεων
ανάληψης υποχρέωσης, ήτοι: με ΑΔΑ: ΨΛΑΡ7Λ9-ΚΨΤ για την Π.Ε. Ιωαννίνων, με ΑΔΑ:
ΨΥΦΟ7Λ9-ΘΟΣ για την Π.Ε. Άρτας, με ΑΔΑ: 67987Λ9-ΤΛ4 για την Π.Ε. Θεσπρωτίας και με ΑΔΑ:
Ω10Ι7Λ9-Ν97 για την Π.Ε. Πρέβεζας,
βάσει της διενεργηθείσας από την Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
Περιφέρειας Ηπείρου (αριθμ. πρωτ.: 2610/237/12-01-2021 Πρόσκληση και αριθμ. πρωτ. 38/1201-2021 προσφορά) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2 εδ. β)
στ. γγ) του Ν. 4412/2016, ήτοι για λόγους προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας, βάσει του Ν. 2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα», όπου προβλέπεται ότι οι δημιουργοί προγραμμάτων/εφαρμογών λογισμικού
κατέχουν αυτοδικαίως τα αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα της περιουσιακής εκμετάλλευσής
τους (περιουσιακό δικαίωμα) και της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού με αυτά (ηθικό
δικαίωμα), και δύνανται να αποτρέψουν οποιαδήποτε παρέμβαση επ΄ αυτών, ιδίως την πρόσβαση
τρίτων στην προγραμματιστική και τεχνική γνώση που ενσωματώνεται στον πηγαίο κώδικα του
λογισμικού που έχουν αναπτύξει, και δεδομένου ότι η ως άνω εταιρεία «OTS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.», είναι η κατασκευάστρια εταιρεία του λογισμικού της
Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα και με την ανωτέρω (υπό στ. 7) αριθμ. πρωτ. 705/22-01-2021
εισήγηση της Υπηρεσίας.
Σημειώνεται ότι η δαπάνη παροχής των ως άνω υπηρεσιών, καλύπτει όλες τις ανάγκες
υποστήριξης χρηστών, αποκατάστασης βλαβών, αναβαθμίσεων και λειτουργικών επεκτάσεων
των συγκεκριμένων πληροφορικών συστημάτων, συμπεριλαμβάνει την δωρεάν διάθεση των
οποιονδήποτε αδειών χρήσεις απαιτηθούν για την κάλυψη επιπλέον αναγκών του φορέα και το
κόστος των εργασιών μετάπτωσης δεδομένων όπου απαιτούνται όπως επίσης και επιπρόσθετων
παροχών σε σχέση με το έτος 2020.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

-74-

ΑΔΑ: 6ΑΝΔ7Λ9-63Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/150/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 9504/165/26-01-2021
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης του
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού, επί της Μ.Π.Ε. του
έργου «Κατασκευή ασφαλών και συγχρόνων ισόπεδων οδικών κόμβων: α) στη συμβολή της
Εθνικής οδού Κοζάνης-Ιωαννίνων με τη δημοτική οδό Ελεούσας- Ζωοδόχου (Λεωφ.
Πασσαρώνος) και β) στη συμβολή της εθνικής οδού Κοζάνης-Ιωαννίνων με την υφιστάμενη
δημοτική οδό Ζωσιμάδων», με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ηπείρου.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Την εισήγηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της
Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ.
πρωτ. 148/22-01-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 156/25-01-2021 στον φάκελο εισηγήσεων
2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… Σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθ. 19 παρ. 8 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄), τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο της προαναφερόμενης
Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης Π.Σ., βαρύνουν το φορέα του έργου (Περιφέρειας Ηπείρου).Τα έξοδα
δημοσίευσης έχουν προϋπολογιστεί στο ποσό των 86,80 € (με Φ.Π.Α.) και θα καταβληθούν σε μια ημερήσια
εφημερίδα της Π.Ε. Ιωαννίνων από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Δνση Τεχνικών Έργων. Στον προϋπολογισμό του
οικονομικού έτους 2021 υπάρχει επαρκής εγγεγραμμένη πίστωση και θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 072 ΚΑΕ
0841.Μετά τα ανωτέρω σας παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη, δεσμεύσετε και διαθέσετε ποσό ύψους
86,80 € (με Φ.Π.Α.) για την απαιτούμενη δαπάνη δημοσίευσης της ανωτέρω Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης Π.Σ.
…».
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού € 86,80 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0841 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης σε μία
(1) ημερήσια εφημερίδα της Π.Ε. Ιωαννίνων, της Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης του Περιφερειακού
Συμβουλίου, στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού, χωρίς να απαιτείται διαδικασία δημόσιας
διαβούλευσης, επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή ασφαλών και συγχρόνων ισόπεδων οδικών
κόμβων: α) στη συμβολή της Εθνικής οδού Κοζάνης-Ιωαννίνων με τη δημοτική οδό Ελεούσας- Ζωοδόχου
(Λεωφ. Πασσαρώνος) και β) στη συμβολή της εθνικής οδού Κοζάνης-Ιωαννίνων με την υφιστάμενη
δημοτική οδό Ζωσιμάδων», με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ηπείρου.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/151/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 9504/165/26-01-2021
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 πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Ιωαννίνων, οικ. έτους 2021 και ανάκληση δέσμευσης πίστωσης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 881/26-01-2021 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 169/26-012021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση δαπανών
και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους
2021 και την ανάκληση δέσμευσης πίστωσης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στους συνημμένους
πίνακες.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω δαπανών και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων,
ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ως
εξής:
Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

071

9417.01.000.02

072

0871.02

072

5152.01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων στο εσωτερικό ΣΑΕΠ 018/2
(ΟΦΕΙΛΕΣ) - (συμπληρωματική της α/α:445/2021 ανάληψης
υποχρέωσης)
Πληρωμή για αμοιβές φυσικών προσώπων – ΟΦΕΙΛΕΣ
(συμπληρωματική της α/α:429/2021 ανάληψης υποχρέωσης)
Πληρωμή δαπάνης λήψης κάρτας DATA δεδομένων η οποία θα
χρησιμοποιηθεί στο κτίριο όπου φυλάσσονται τα εμβόλια ενάντια στον
COVID 19 (σύμφωνα με την αριθ.: 9216/401/26- -1-2021 εισήγηση της
Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας

ΠΟΣΟ
700,00
2.765,00

216,00

Β. Εγκρίνει την ανάκληση της αναφερομένης στον παρακάτω πίνακα, απόφασης ανάληψης υποχρέωσης,
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, ως εξής:
Α/Α
Α/Α
ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΟΙΚΟΝ.
ΠΟΣΟ
ΑΔΑ
ΕΚΘΕΣΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
1
446
451
2/102/20-01-2021
ΨΔ5Ρ7Λ9-223
950,00
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
A/A

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/152/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 9504/165/26-01-2021
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 τροποποίησης σύμβασης παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
«Customer Intelligence for Innovative Tourism Ecosystems» με ακρωνύμιο «CI-NOVATEC», του
Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των δαπανών
και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων των προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών
Εδαφικών Συνεργασιών: α) IPA CBC Greece – Albania 2014-2020, β) CBC Greece – Italy 2014-2020
και γ) Interreg V – B Adriatic-Ionian 2014-2020.
6. Τις
αριθμ. 38/2458/21-11-2018, 41/2886/21-12-2018 και 5/324/08-02-2019 αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης διενέργειας, κατάρτισης της διακήρυξης, έγκρισης των
Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας και κατακύρωσης στην εταιρεία με την επωνυμία
«MEDIASUITE – ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ», του συνοπτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου,
βάσει της αριθμ. πρωτ. 170331/5555/23-11-2018 διακήρυξης, προϋπολογισμού € 21.650,00 με
αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών δημοσιότητας και προβολής για τις ανάγκες υλοποίησης του
έργου CI-NOVATEC “Customer Intelligence for Innovative Tourism Ecosystems”, του Διασυνοριακού
Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020» του έργου της ΣΑΕΠ 318/6,
με ΚΑ 2018ΕΠ31860009.
7. Τις αριθμ. 12/663/13-05-2020 και 28/1937/06-11-2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, περί
έγκρισης παράτασης μέχρι την 14-11-2020 και 30-06-2021, αντίστοιχα, των συμβάσεων της
Περιφέρειας Ηπείρου που αφορούν στην υλοποίηση του έργου «Customer Intelligence for Innovative
Tourism Ecosystems» με ακρωνύμιο «CI-NOVATEC», του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής
Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020», βάσει των σχετικών εγκρίσεων της παράταση του
έργου, από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος.
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 298/26-01-2021 έγγραφο, συνημμένο με
αρ. πρωτ. 173/26-01-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:
«… Η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει στο έργο «Customer Intelligence for innovative Tourism Ecosystems» με
ακρωνύμιο CI-NOVATEC που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Interreg V-A ΕλλάδαΙταλία 2014-2020. Για τo έργο CI-NOVATEC έχουν υπογραφεί και υλοποιούνται σύμβαση με την εταιρεία Βανίδης
Χ. Ιωάννης με διακρ. τίτλο MEDIA SUITE για την υλοποίηση του έργου : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «CI-NOVATEC», με ημερομηνία λήξης 30-062021 (ΑΔΑΜ 19SYMV004578822).
Δεδομένου ότι:
1. η σύμβαση προέβλεπε αντικείμενο το οποίο δεν μπορεί να εκτελεσθεί λόγω των μέτρων λόγω COVID-19 όπως
η κάλυψη εξόδων για τη συμμετοχή σε μια Διεθνή Τουριστική έκθεση και η διοργάνωση δια ζώσης τριών
προωθητικών ενεργειών.
2. Η τροποποίηση του Application Form του έργου η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του
Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 με την αριθμ. 80/4-11-2020 απόφαση της, αλλάζει το
φυσικό αντικείμενο μέρους του έργου.
3. Η εταιρεία με την από 22-1-2021 πρόταση της πρότεινε εναλλακτικές δράσεις προκειμένου να γίνει η υλοποίηση
του έργου.
4. η επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης του έργου CI-NOVATEC με το αριθμ. 5/25-01-2021 πρακτικό
της εισηγείται θετικά για την τροποποίηση του συμβατικού αντικείμενου όπως η πρόταση της εταιρείας
Εισηγούμαστε: Την τροποποίηση της σύμβασης σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα … (ΠΙΝΑΚΑΣ)
Το οικονομικό αντικείμενο παραμένει ίδιο για κάθε παραδοτέο ενώ τα αναλυτικά επιμέρους παραδοτέα αναλύονται
στην συνημμένη πρόταση του Αναδόχου …».
Στο συνημμένο στην εισήγηση, Πρακτικό 5/25-01-2021 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
Έργου, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:
«…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CUSTOMER
INTELLIGENCE FOR INNOVATIVE TOURISM ECOSYSTEMS», με το ακρωνύμιο «CI-NOVATEC», στο
Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, αρμόδια για την παραλαβή
Υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου «CI-NOVATEC», η οποία συγκροτήθηκε με την 178790/6434/13-11-2019
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ Ω8677Λ9-ΤΨ3), αποτελούμενη από τους :
1.

Ηγουμενίδου Βασιλική υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ιωαννίνων, του κλάδου
ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων), ως τακτικό μέλος
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2.

Τσέντζου Παρασκευή, υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού –
Οικονομικού, ως τακτικό μέλος

3.

Ευτυχιάδη Γεώργιο, υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού –
Οικονομικού, ως τακτικό μέλος

συνεδρίασε σήμερα 25 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο γραφείο 306 της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου με παρόντα όλα τα μέλη της για το θέμα της τροποποίησης μέρους των
παραδοτέων/υπηρεσιών της από 06.03.2019 (ΑΔΑΜ 19SYMV004578822) Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών της
Περιφέρειας Ηπείρου και της Εταιρείας Βανίδης Χ. Ιωάννης με διακρ. τίτλο MEDIA SUITE η διάρκεια της οποίας έχει
παραταθεί έως τις 30/06/2021 χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας, λόγω της συνολικής παράτασης του έργου CINOVATEC η οποία έχει ήδη εγκριθεί από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας.
Η Επιτροπή, αφού προέβη στην εξέταση του από 25.1.2021 αιτήματος του υπεύθυνου του έργου κου Χριστοδούλου
Κων/νου και λαμβάνοντας υπόψη:
1.

Την από 06.03.2019 σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «CI-NOVATEC»,, προϋπολογισμού
δεκατέσσερις χιλιάδες δώδεκα ευρώ (14.012,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου
και της εταιρείας Βανίδης Χ. Ιωάννης με διακρ. τίτλο MEDIA SUITE» (ΑΔΑΜ: 19SYMV004578822)

2.

Τις από 15-5-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV00673575) και από 11-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007661135) τροποποιήσεις
της ανωτέρω σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «CI-NOVATEC», ως προς την διάρκεια
υλοποίησης της ήτοι μέχρι τις 14/11/2020 και 30/6/2021 προϋπολογισμού δεκατεσσάρων χιλιάδων δώδεκα ευρώ
(14.012,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας Βανίδης Χ.
Ιωάννης με διακρ. τίτλο MEDIA SUITE»

3.

το γεγονός ότι η σύμβαση προέβλεπε υλοποίηση παραδοτέων τα οποία δεν μπορούν να εκτελεσθούν λόγω των
μέτρων λόγω της πανδημίας του COVID-19 όπως η συμμετοχή μελών των Τοπικών Συνεργειών τουρισμού- LTC
του Έργου CI-NOVATEC σε μια Διεθνή Τουριστική έκθεση, η πληρωμή των εξόδων των συμμετεχόντων στην
έκθεση και η διοργάνωση δια ζώσης τριών προωθητικών ενεργειών του έργου σε σημεία της Περιφέρειας Ηπείρου
(Πράμαντα, Κόνιτσα, Άρτα).

4.

Την τροποποίηση του Application Form του έργου η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του
Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 με την αριθμ. 80/4-11-2020 απόφαση της και αλλάζει το
φυσικό αντικείμενο μέρους του έργου.

5.

Την από 22-1-2021 πρόταση υλοποίησης της εταιρείας
εγκρίνει

Την τροποποίηση του Πίνακα Παραδοτέων του ΑΡΘΡΟΥ 2-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και του πίνακα του ΑΡΘΡΟΥ
24- ΤΙΜΗΜΑ της υπ’ αρ ΑΔΑΜ 19SYMV004578822 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου
και της Εταιρείας Βανίδης Χ. Ιωάννης με διακρ. τίτλο MEDIA SUITE σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα :
Κωδ.
Παραδοτέου

Περιγραφή παραδοτέου
στην αρχική σύμβαση

D2.3.3 α

Παραγωγή γενικού πληροφοριακού υλικού
του έργου και υλικού προώθησής του

D3.3.3

Διοργάνωση τριών προωθητικών
εκδηλώσεων στις τρεις επιλεγμένες πιλοτικές
περιοχές (Άρτα, Κόνιτσα, Πράμαντα)

D3.3.5α

Διοργάνωση συνέντευξης τύπου για την
ανακοίνωση των βραβείων και συμμετοχή
των βραβευθέντων σε έκθεση

D3.3.5β

Συμμετοχή των βραβευθέντων σε έκθεση

Τροποποίηση του παραδοτέου
Παραγωγή γενικού πληροφοριακού
υλικού του έργου και υλικού
προώθησής του με τροποποίηση του
Γ2 και διαγραφή του Γ3 παραδοτέου
που αφορούσαν στις δια ζώσης
εκδηλώσεις.
Διοργάνωση τριών διαδικτυακών
προωθητικών εκδηλώσεων του έργου
στις τρεις επιλεγμένες πιλοτικές
περιοχές (Άρτα, Κόνιτσα, Πράμαντα)
Καμπάνια προώθησης της δράσης
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του
έργου
Άντληση δεδομένων αξιολόγησης
των επισκεπτών, σχετικά με την
παροχή υπηρεσιών & Παραγωγή
μασκών με το λογότυπο του έργου

Αμοιβή προ
Φ.Π.Α

3.500,00€

1.200,00€

800,00€

3.000,00€

Η ανάλυση των παραδοτέων Γ2, Ε και ΣΤ καθώς και η διαγραφή του παραδοτέου Γ3 θα γίνει στο ΑΡΘΡΟ 19ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της σύμβασης σύμφωνα με την πρόταση υλοποίησης της εταιρείας Βανίδης Χ. Ιωάννης
με διακρ. τίτλο «MEDIA SUITE» που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πρακτικού.
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Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό υπογεγραμμένο σε τρία (3) αντίτυπα στη Δ/νση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, ώστε να προβεί στις νόμιμες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
…………………….…………………………………………………………………………………….».
9.

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

Εγκρίνει την τροποποίηση της από 06-03-2019 (ΑΔΑΜ 19SYMV004578822) σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας με την επωνυμία Βανίδης Χ. Ιωάννης με διακρ. τίτλο «MEDIA
SUITE», αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών δημοσιότητας και προβολής για τις ανάγκες υλοποίησης του
έργου CI-NOVATEC “Customer Intelligence for Innovative Tourism Ecosystems”, του Διασυνοριακού
Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020» του έργου της ΣΑΕΠ 318/6, με
ΚΑ 2018ΕΠ31860009, σύμφωνα με το Πρακτικό 5/25-01-2021 (ανωτέρω υπό στ. 9), της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.
Η τροποποίηση αφορά στον Πίνακα Παραδοτέων του Άρθρου 2 «Αντικείμενο του Έργου» και στον Πίνακα
του Άρθρου 24 «Τίμημα» της ως άνω Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, όπως αναλύεται στον κάτωθι
πίνακα, ως εξής:
Κωδ.
Παραδοτέου
D2.3.3 α

D3.3.3

D3.3.5α

D3.3.5β

Περιγραφή παραδοτέου
Παραγωγή γενικού
πληροφοριακού υλικού
του έργου και υλικού
προώθησής του
Ε. Διοργάνωση τριών
προωθητικών εκδηλώσεων
στις τρεις επιλεγμένες
πιλοτικές περιοχές
ΣΤ. Διοργάνωση
συνέντευξης τύπου για την
ανακοίνωση των βραβείων
και συμμετοχή των
βραβευθέντων σε έκθεση
Συμμετοχή των
βραβευθέντων σε έκθεση

Τροποποίηση

Αμοιβή προ
Φ.Π.Α.

Παραγωγή γενικού πληροφοριακού υλικού του
έργου και υλικού προώθησής του με
τροποποίηση του Γ2 και διαγραφή του Γ3
παραδοτέου που αφορούσαν στις δια ζώσης
εκδηλώσεις

3.500,00 €

Διοργάνωση Διαδικτυακών Εκδηλώσεων
Προώθησης του έργου στις τρεις επιλεγμένες
πιλοτικές περιοχές

1.200,00 €

Καμπάνια προώθησης της δράσης στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης του έργου
Άντληση δεδομένων αξιολόγησης των
επισκεπτών, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών
& Παραγωγή μασκών με το λογότυπο του
έργου

800,00 €

3.000,00 €



Επισημαίνεται ότι το οικονομικό αντικείμενο παραμένει ίδιο για κάθε παραδοτέο ενώ τα αναλυτικά
επιμέρους παραδοτέα αναλύονται στην συνημμένη στο Πρακτικό 5/25-01-2021, πρόταση του
Αναδόχου.
……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/153/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 9504/165/26-01-2021 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 του από 19-01-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-01-2021
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε.
Άρτας «Βελτίωση – αποκατάσταση παρακαμπτηρίων οδών με το επαρχιακό δίκτυο»,
προϋπολογισμού € 72.000,00 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).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020, 11/48/27-07-2020 και 13/61/2210-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του.
6. Την με α/α 2216 και αρ. πρωτ. 4555/17-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΤΜΛ7Λ9-ΕΧ3) απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης, ποσού € 72.000,00 για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση
παρακαμπτηρίων οδών με το επαρχιακό δίκτυο», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ
071.9781.01.013.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους
2020 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020, η οποία καταχωρήθηκε
με α/α 2374 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.
7. Την αριθμ. 33/2157/11-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
καταρτίσθηκε η διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117
του Ν.4412/16), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση –
αποκατάσταση παρακαμπτηρίων οδών με το επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 58.064,52 €
και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 72.000,00 €, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από
την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ.
3216/08-12-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του
έργου, με την αρ. 3092/07-12-2020 απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε η
δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε.
071.9781.01.013.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους
2020, σύμφωνα με την με α/α 2216 και αρ. πρωτ. 4555/17-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΤΜΛ7Λ9-ΕΧ3)
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2374 στο βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.
Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 136/21-01-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 143/2101-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς
έγκριση, το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 19-01-2021
για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός
μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Ευάγγελος Φελέκης», η οποία
προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα επί τοις εκατό (51,00 %) στις τιμές του
Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 28.451,61 € χωρίς ΦΠΑ.
9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
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Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 19-01-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας
συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), που διενεργήθηκε στις 19-01-2021, για
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – αποκατάσταση παρακαμπτηρίων οδών
με το επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ,
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 58.064,52 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 72.000,00 €, σε
βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.013.01 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί
αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Ευάγγελος Φελέκης», η οποία προσέφερε ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα επί τοις εκατό (51,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης
και προσφερόμενο ποσό € 28.451,61χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη € 35.280,00 με ΦΠΑ.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ)
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: «Βελτίωση –
αποκατάσταση παρακαμπτηρίων οδών με το επαρχιακό δίκτυο».
Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις 19.01.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 1000 πμ οι:
1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Νικόλαος Σερβετάς, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και
3. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,
μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, όπως κληρωθήκαμε σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. οικ. 85/18.01.2021
πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕΠΕ Άρτας, μετά την αρ. 33/2161/11.12.2020 απόφαση της 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 στο
πρωτόκολλο της ΔΤΕΠΕ Άρτας, οι κατωτέρω εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ
με τάξη πτυχίου Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΑΞΗ
ΠΤΥΧΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1.

Ευάγγελος Φελέκης

1η

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

2.

Χρήστος Αλυμάρας

1η

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

3.

Σπυρίδων Ζιώβας

Α2

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

4.

Γιάννα Γαλάνη

Α2

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

5.

Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.

2η

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

η

6.

Γ. Ν. &Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ

1

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

7.

Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

1η

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

8.

Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

1η

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

η

9.

Λάμπρος Γεωργούλας

1

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

10.

Απόστολος Παπαϊωάννου

1η

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

η

11.

Σωτήριος Σφήκας

1

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

12.

Ευαγγελία Καλλια

Α2

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

13.

Παναγιώτης Κατέρος

2η

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

14.

Νικόλαος Σιμόπουλος

Α2

ΟΔΟΠΟΙΙΑ
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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:
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ
(χωρίς απρόβλεπτα,
αναθεώρηση & ΦΠΑ)

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΝΙΑΙΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ %

1.

Ευάγγελος Φελέκης

51,00 %

24.740,27

2.

Χρήστος Αλυμάρας

33,00 %

33.828,54

3.

Σπυρίδων Ζιώβας

32,00 %

34.333,44

4.

Γιάννα Γαλάνη

35,00 %

32.818,73

5.

Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.

49,00 %

25.750,08

6.

Γ. Ν. &Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ

37,00 %

31.808,93

7.

Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

33,00 %

33.828,54

8.

Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

46,00 %

27.264,79

9.

Λάμπρος Γεωργούλας

39,00 %

30.799,12

10.

Απόστολος Παπαϊωάννου

31,00 %

34.838,35

11.

Σωτήριος Σφήκας

33,00 %

33.828,54

12.

Ευαγγελία Καλλια

41,00 %

29.789,31

13.

Παναγιώτης Κατέρος

34,00 %

33.323,64

14.

Νικόλαος Σιμόπουλος

26,10 %

-

Έγινε πλήρης έλεγχος των οικονομικών προσφορών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των
ποσοστών. Η εργοληπτική επιχείρηση Νικόλαος Σιμόπουλος δεν γίνεται δεκτή διότι το ενιαίο ποσοστό
έκπτωσης της οικονομικής προσφοράς δεν είναι σε ακέραιες μονάδες σύμφωνα με το άρθρου 125
του ν.4412/2016.
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).
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ
(χωρίς απρόβλεπτα,
αναθεώρηση & ΦΠΑ)

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΝΙΑΙΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ %

1.

Ευάγγελος Φελέκης

51,00 %

24.740,27

2.

Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.

49,00 %

25.750,08

3.

Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

46,00 %

27.264,79

4.

Ευαγγελία Καλλια

41,00 %

29.789,31

5.

Λάμπρος Γεωργούλας

39,00 %

30.799,12

6.

Γ. Ν. &Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ

37,00 %

31.808,93

7.

Γιάννα Γαλάνη

35,00 %

32.818,73

8.

Παναγιώτης Κατέρος

34,00 %

33.323,64

9.

Χρήστος Αλυμάρας

33,00 %

33.828,54

10.

Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

33,00 %

33.828,54

11.

Σωτήριος Σφήκας

33,00 %

33.828,54

12.

Σπυρίδων Ζιώβας

32,00 %

34.333,44

13.

Απόστολος Παπαϊωάννου

31,00 %

34.838,35

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 «Ευάγγελος Φελέκης». Η Επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της
σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα επί
τοις εκατό (51,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 28.451,61 € χωρίς
ΦΠΑ.
Άρτα, 19.01.2021
Η Επιτροπή
1.

Χρήστος Παπαβασιλείου

2.

Νικόλαος Σερβετάς

3.

Ιωάννης Τσιρώνης
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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. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/154/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 9504/165/26-01-2021 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 21-01-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-012021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της
Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – αποκατάσταση προσβάσεων στους οικισμούς Μακρύκαμπο Γουριανά – Γραικικό μέσω της ε.ο. 19», προϋπολογισμού € 73.000,00 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).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020, 11/48/27-07-2020 και 13/61/2210-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του.
6. Την με α/α 2214 και αρ. πρωτ. 4553/17-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΙ9Ρ7Λ9-1ΨΩ) απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης, ποσού € 73.000,00 για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση
προσβάσεων στους οικισμούς Μακρύκαμπο - Γουριανά – Γραικικό μέσω της ε.ο. 19», σε
βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.011.01 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα
του ΝΠΔΔ έτους 2020, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2372 στο βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.
7. Την αριθμ. 33/2158/11-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
καταρτίσθηκε η διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117
του Ν.4412/16), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση –
αποκατάσταση προσβάσεων στους οικισμούς Μακρύκαμπο - Γουριανά – Γραικικό μέσω της
ε.ο. 19», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και
αναθεώρηση) 58.870,97 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 73.000,00 €, με τους όρους όπως
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 3237/09-12-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 3091/07-12-2020 απόφαση του Δ/ντή
Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος
των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.011.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την με α/α 2214 και αρ. πρωτ. 4553/1711-2020 (ΑΔΑ: ΩΙ9Ρ7Λ9-1ΨΩ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε
με α/α 2372 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε
η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Άρτας.
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 162/22-01-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 154/2501-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς
έγκριση, το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 21-01-2021
για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός
μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η
οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα τρία επί τοις εκατό (43,00 %) στις
τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 29.173,35 € χωρίς απρόβλεπτα,
αναθεώρηση και ΦΠΑ, 33.556,45 € χωρίς ΦΠΑ και 41.610,00 € με ΦΠΑ.
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9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 21-01-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας
συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), που διενεργήθηκε στις 21-01-2021, για
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας Βελτίωση – αποκατάσταση προσβάσεων στους
οικισμούς Μακρύκαμπο - Γουριανά – Γραικικό μέσω της ε.ο. 19», προϋπολογισμού
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 58.870,97 € και
συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 73.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε.
071.9781.01.011.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, μετά τη διενεργηθείσα κλήρωση μεταξύ των οικονομικών
φορέων «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και «Κώστας Κώστας» που κατέθεσαν ισότιμες
προσφορές, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Κ.
ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα τρία επί τοις εκατό (43,00
%) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 29.173,35 € χωρίς
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 33.556,45 € χωρίς ΦΠΑ και 41.610,00 € με ΦΠΑ.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

-91-

ΑΔΑ: 6ΑΝΔ7Λ9-63Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ)
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: «Βελτίωση–
αποκατάσταση προσβάσεων στους οικισμούς Μακρύκαμπο- Γουριανά – Γραικικό μέσω της ε.ο. 19».
Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις 21.01.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1000
πμ οι:
1. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και
3. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,
μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, όπως κληρωθήκαμε σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. οικ.
103/19.01.2021 πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕΠΕ Άρτας, μετά την αρ. 33/2161/11.12.2020 απόφαση
της 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 στο
πρωτόκολλο της ΔΤΕΠΕ Άρτας, οι κατωτέρω εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ με
τάξη πτυχίου Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΑΞΗ
Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥ
1.
Λάμπρος Γεωργούλας
1η
ΟΔΟΠΟΙΙΑ
2.
Ευαγγελία Καλλια
Α2
ΟΔΟΠΟΙΙΑ
3.
Γ.Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ
1η
ΟΔΟΠΟΙΙΑ
4.
Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
1η
ΟΔΟΠΟΙΙΑ
5.
Παναγιώτης Κατέρος
2η
ΟΔΟΠΟΙΙΑ
6.
Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
1η
ΟΔΟΠΟΙΙΑ
7.
Σπυρίδων Ζιώβας
Α2
ΟΔΟΠΟΙΙΑ
8.
Φλούδας Μιχαήλ
Α2
ΟΔΟΠΟΙΙΑ
9.
Σωτήριος Σφήκας
1η
ΟΔΟΠΟΙΙΑ
10.
Κώστας Κώστας
2η
ΟΔΟΠΟΙΙΑ
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:
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Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Λάμπρος Γεωργούλας
Ευαγγελία Καλλια
Γ. Ν. &Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ
Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Παναγιώτης Κατέρος
Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Σπυρίδων Ζιώβας
Φλούδας Μιχαήλ
Σωτήριος Σφήκας
Κώστας Κώστας

ΕΝΙΑΙΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
%
33,00 %
36,00 %
40,00 %
43,00 %
36,00 %
38,00 %
28,00 %
26,00 %
36,00 %
43,00 %

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ
(χωρίς απρόβλεπτα,
αναθεώρηση & ΦΠΑ)
34.291,48
32.756,04
30.708,79
29.173,35
32.756,04
31.732,42
36.850,55
37.874,18
32.756,04
29.173,35

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).
ΕΝΙΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΟΣΟ
Α/Α
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
(χωρίς απρόβλεπτα,
%
αναθεώρηση & ΦΠΑ)
1.
Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
43,00 %
29.173,35
2.
Κώστας Κώστας
43,00 %
29.173,35
3.
Γ. Ν. &Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ
40,00 %
30.708,79
4.
Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
38,00 %
31.732,42
5.
Ευαγγελία Καλλια
36,00 %
32.756,04
6.
Παναγιώτης Κατέρος
36,00 %
32.756,04
7.
Σωτήριος Σφήκας
36,00 %
32.756,04
8.
Λάμπρος Γεωργούλας
33,00 %
34.291,48
9.
Σπυρίδων Ζιώβας
28,00 %
36.850,55
10.
Φλούδας Μιχαήλ
26,00 %
37.874,18
Στη συνέχεια έγινε πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων ως προς
την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε αυθημερόν.
Η Επιτροπή διαγωνισμού κλείνει το Πρακτικό αφού πριν κάλεσε του δύο αναδόχους που
αναδήχθηκαν μειοδότες με το ίδιο ποσοστό έκπτωσης σαράντα τρία επί τοις εκατό (43,00 %),
Κωνσταντίνο Κωσταβασίλη εκπρόσωπο της «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και Κώστα Κώστα και
κατόπιν κληρώσεως ενώπιών τους, μειοδότης αναδεικνύεται η Εργοληπτική Επιχείρηση «Κ.
ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». Η Επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον
ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα τρία επί τοις εκατό
(43,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 29.173,35 € χωρίς
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 33.556,45 € χωρίς ΦΠΑ και 41.610,00 € με ΦΠΑ.
Άρτα, 21.01.2021
Η Επιτροπή
1.

Ιωάννα Ζαρκάδα

2.

Χρυσάνθη Τσιρώνη

3.

Ιωάννης Τσιρώνης
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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. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/155/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 9504/165/26-01-2021
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
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση
μηχανημάτων για καθαρισμό – άρση προσχώσεων τάφρων – ρεμάτων στους Δήμους Αρταίων
και Νικολάου Σκουφά».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
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Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της
πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης μηχανημάτων μετά των
χειριστών τους κλπ.
6. Την αριθμ. 33/2599/08-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίσθηκε,
για το έτος 2020 η ανά ώρα αποζημίωση ιδιωτικών μηχανημάτων και οχημάτων που θα
απασχοληθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των Περιφερειακών Ενοτήτων της,
για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις,
πλημμύρες, πυρκαγιές, μεταφορά νερού κλπ), όταν δεν επαρκούν τα μηχανήματα της Περιφέρειας
Ηπείρου για την εκτέλεση των έργων.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε
με το αριθμ. πρωτ. 52/25-01-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 160/25-01-2021 στον φάκελο
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… Με την με αριθμό
πρωτ. 3233/97/13.01.2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 22.000,00 € με τον ΦΠΑ
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 «Αποκατάσταση – καθαρισμός
αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018 – 2020» (Υποέργο: «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό –
άρση προσχώσεων τάφρων – ρεμάτων στους δήμους Αρταίων και Νικολάου Σκουφά»), για την εκτέλεση του έργου του
θέματος και ορίστηκε ως Προϊσταμένη Αρχή του εν λόγω έργου η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας
Άρτας και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της ως άνω Υπηρεσίας. Με την ανωτέρω πίστωση
προβλέπεται ο καθαρισμός – άρση προσχώσεων των τάφρων – ρεμάτων στις περιοχές Αγίων Αναργύρων Λιμίνης και
Νεοχωρακίου. Αναλυτικότερα προβλέπεται ο καθαρισμός καλαμιών, υδροχαρούς βλάστησης, απομάκρυνση προσχώσεων
φερτών υλικών. Ο καθαρισμός θα γίνει με εκσκαφέα – φορτωτή και τα προϊόντα εκσκαφής – καθαρισμού θα εεναποτίθενται παραπλεύρως των πρανών αυτού ή και θα μεταφέρονται σε χώρο απόθεσης ή απόρριψης όπου απαιτείται. Η
ως άνω εκτέλεση του έργου θα γίνει με ιδιωτικής χρήσης μηχανήματα έργου, η επιμέτρηση των εργασιών θα γίνει σε ώρες
λειτουργίας των μηχανημάτων. Οι εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν άμεσα σε σύντομο χρονικό διάστημα λόγω της
χειμερινής περιόδου. Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης 22.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. …..».

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 22.000,00 με ΦΠΑ 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. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό – άρση προσχώσεων
τάφρων – ρεμάτων στους δήμους Αρταίων και Νικολάου Σκουφά» με τη χρήση μηχανημάτων ιδιωτικής
χρήσης με χειριστή (εκσκαφέα – φορτωτή) και με επιμέτρηση των εργασιών, σε ώρες λειτουργίας των
μηχανημάτων, προκειμένου να γίνει καθαρισμός – άρση προσχώσεων των τάφρων – ρεμάτων στις
περιοχές Αγίων Αναργύρων Λιμίνης και Νεοχωρακίου, εργασίες οι οποίες πρέπει να εκτελεσθούν άμεσα,
σε σύντομο χρονικό διάστημα, λόγω της χειμερινής περιόδου.
 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/156/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 9504/165/26-01-2021 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 της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 15/Φ.300.09 ΜΙΜΟ/04-01-2021 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την
αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές,
καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που
προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις
λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή
ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
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το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7141/254/Φ.300.09 ΜΙΜΟ/2101-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 151/22-01-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021
Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει για έγκριση, την αριθμ. πρωτ. 15/Φ.300.09
ΜΙΜΟ/04-01-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών
μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές
βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που
προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων,
καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για
αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/0706-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 15/Φ.300.09
ΜΙΜΟ/04-01-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Μίσθωση ιδιωτικών
μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές
βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που
προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων,
καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για
αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας», το κείμενο της οποίας παρατίθεται
κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:
«……….

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση

Άρτα
Αρ. Πρωτ.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
04-01-2021
15/Φ.300.09ΜΙΜΟ

: Ταγμ. Παπακώστα 6
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47100 Άρτα
Πληροφορίες : Κων/νος Τζουμάκας
Τηλέφωνο
: 26813 63320
Fax
: 2681363303
E-mail
: pol.prostasia@peartas.gov.gr
ΘΕΜΑ: Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα
καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο
Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές
(κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από
φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση
της συγκοινωνίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:

1.

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης 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΄)

3.

Τις διατάξεις του Π.∆. 140 /2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. Α΄ /27-122010) όπως τροποποιήθηκαν µε τη µε αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016)
απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Ηπείρου∆υτικής Μακεδονίας και την αριθ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του
συντονιστή της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας.

4.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «∆ηµόσιες Συβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

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 ∆ιαύγεια» 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 (Α∆Α : 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 τροποποιήθηκε και ισχύει.

9.

Την υπ΄αριθ. 33/2599/08-11-2019 (Α∆Α:ΨΡΣ∆7Λ9-4ΑΧ) 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 αναγκών (χιονοπτώσεις,
καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κ.λ.π), στην Περιφέρεια Ηπείρου.

-98-

ΑΔΑ: 6ΑΝΔ7Λ9-63Ε

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 2020.
11. Το µε Α.Α. 1/2021 έκτακτο δελτίο (Ε.∆.Ε.Κ.) της Ε.Μ.Υ./Ε.Μ.Κ. σύμφωνα µε το οποίο προβλέπεται

επιδείνωση του καιρού από τα βορειοδυτικά µε ισχυρές βροχές και καταιγίδες που κατά τόπους θα
συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.
12. Το γεγονός ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για την

άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, που έχουν παρουσιασθεί στο Οδικό δίκτυο της Π.Ε Άρτας.
13. Λόγω της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε από τα έντονα και απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα που

επικράτησαν ισχυρές βροχές-καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και προκάλεσαν έντονα προβλήματα
επικινδυνότητας των οδοστρωμάτων µε άμεσο κίνδυνο βλάβης της περιουσίας και της ζωής των
πολιτών, των υποδομών και των συμφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας) απαιτείται να
γίνουν άμεσες ενέργειες προς αντιμετώπιση των καταστάσεων και αποκατάσταση των ζημιών.

Αποφασίζουμε
1. Την απευθείας ανάθεση στις εταιρίες –φυσικά πρόσωπα ήτοι:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΑΦΜ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΜΕ96169, ΑΤΗ 6416

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΗΣΘΕΙΣ
Α ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α
1.650

ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΡΕΝΤΖΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΕΚΑΤ Ο.Ε
ΣΙΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΤΙΒΕΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΖΙΩΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΦΙΛΟΘΕΗ
ΑΡΤΗΣ/064037436
ΛΕΠΙΑΝΑ/
050937292
ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ/
048127614
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ/
038820775
ΑΡΤΑ/999131577
ΑΜΦΙΘΕΑ ΠΕΤΑ/
053376373
ΒΛΑΧΕΡΝΑ
ΑΡΤΑΣ/028280617
ΦΙΛΟΘΕΗ
ΑΡΤΑΣ/030480087
ΑΡΤΑ/097041614

ΤΟΠΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΠ. ΟΔΟΣ 5

ΜΕ 88611

1.150

ΕΠ.ΟΔΟΣ 18

ΜΕ 120968

1.700

ΕΠ.ΟΔΟΣ 16

ΜΕ 55776

350

ΕΠ.ΟΔΟΣ 23

ΜΕ 134778
ΜΕ 84144, ΜΕ
50892, ΑΤΗ 5958
ΜΕ 120979, ΜΕ
84149
ΜΕ 27168

300
4.700

ΕΠ.ΟΔΟΣ 24
ΕΠ.ΟΔΟΣ 16

1100

ΕΠ.ΟΔΟΣ 6

300

ΕΠ.ΟΔΟΣ 10

ΜΕ 28954, ΜΕ
28971
ΜΕ 125916

1200

ΕΠ.ΟΔΟΣ 3

600

ΕΠ.ΟΔΟΣ 5

ΜΕ 59710, ΑΤΗ6175

1050

ΕΠ.ΟΔΟΣ 4

ΣΤΕΡΓΙΟΣ Δ& Σ
Ο.Ε
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε
ΚΑΣΣΑΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΟΝΟΛΙΘΙ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/8012512
31
ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ
ΑΡΤΑΣ/037440744

ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΑΡΤΑΣ/054465656

ΜΕ 50825

2050

ΕΠ.ΟΔΟΣ 18

ΚΑΤΣΑΝΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΡΚΟΒΙΤΗΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΚΙΤΣΟΠΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΑΤΕΣ ΠΕΤΑ
ΑΡΤΑΣ/105178088
ΓΕΦΥΡΑ ΠΛΑΚΑΣ/
027517793
ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑ
ΑΡΤΑΣ/18021199
ΣΚΟΥΠΑ
ΑΡΤΑΣ/112511562

ΜΕ 50854

400

ΕΠ.ΟΔΟΣ 16

ΜΕ 93750

450

ΕΠ.ΟΔΟΣ 22

ΜΕ 80848

800

ΕΠ.ΟΔΟΣ 13

ΜΕ 98640

1350

ΕΠ. ΟΔΟΣ 4
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που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν άμεσα τα εν λόγω μέσα και ότι άλλο
απαιτηθεί από 04/01/2021 και μέχρι το πέρας των επειγουσών εργασιών, προκειμένου να
αντιμετωπισθούν οι έκτακτες ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω έντονων καιρικών
φαινομένων (ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις).
2. Εγκρίνει τις ανωτέρω δαπάνες και τη διάθεση πιστώσεων σε βάρος του έργου με ΚΑ
2018ΕΠ53000003 « Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή – συντήρηση
εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας
Ηπείρου 2018-2020» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (Υποέργο: Μίσθωση μηχανημάτων
για την αντιμετώπιση εκτάκτων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 0401-2021 στην Π.Ε Άρτας)».
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)
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Εσωτερική Διανομή:
1. Χ.Α
2. Φ300.09.ΜΙΜΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

…………».
 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/157/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 9504/165/26-01-2021 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 τροποποίησης της αριθμ. 1/53/11-01-2021 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής και έγκριση συμπληρωματικής διάθεσης πίστωσης για τακτοποίηση
οφειλών της Π.Ε. Άρτας έτους 2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 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).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Την αριθμ. 1/53/11-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης
πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων και λοιπών
δαπανών της Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021.
7. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 282/22-01-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 153/2201-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία εισηγείται και
αναφέρει τα εξής:
«…..Έχοντας υπ’ όψη: ….
14. Την υπ’ αριθ.14/1040/23-04-2019 Απόφαση Ο.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε
η λύση της σύμβασης της μελέτης της Π.Ε. Άρτας «Βραχίονες προστασίας και εκβάθυνση εκβολών τάφρων
Φιδόκαστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου» (υποέργο: Εκβάθυνση, προστασία και έργα παραβολής σκαφών
καναλίου Νεοχωρίου).
15. Τον 2ο συγκριτικό πίνακα – συγκεντρωτικό πίνακα δαπανών της μελέτης (ο οποίος συνοδεύεται από το 2 ο
πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών για τον καθορισμό της αποζημίωσης του αναδόχου
μετά την διάλυση της σύμβασης και την αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση) σύμφωνα με τον οποίο οι
συνολικές δαπάνες της μελέτης διαμορφώνονται από 115.364,45 € σε 85.819,37 € καθώς και το γεγονός
πως, εως σήμερα, έχουν εξοφληθεί 5 εντολές πληρωμής της μελέτης, συνολικής αξίας 79.123,37 €.
16. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 165975/5355/18-11-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου σύμφωνα με την οποία
εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης ύψους 23.500,00 € και ορίστηκαν τα αποφαινόμενα όργανα για το υποέργο
«Καταγραφή – αξιολόγηση και παράδοση απαραίτητων τεχνικών παρεμβάσεων προστασίας της φύσης στο
Κανάλι Νεοχωρίου ΠΕ Άρτας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού» του έργου με Κ.Α.
2015ΕΠ33000004 «Βραχίονες προστασίας και εκβάθυνση εκβολών τάφρων Φιδόκαστρου, Σαλαώρας και
Νεοχωρίου»
17. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Π/Υ Άρτας έτους 2021.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Α. Κατόπιν των ανωτέρω 14, 15 και 16 σχετικών, την έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 1/53/11-01-2021
Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς την έγκριση δαπάνης του έργου «Βραχίονες προστασίας και
εκβάθυνση εκβολών τάφρων Φιδόκαστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου» (ΣΑΕΠ 330 με ΚΑ2015ΕΠ33000004)
ως εξής: (ΠΙΝΑΚΑΣ)
Β. Την συμπληρωματική έγκριση διάθεσης των απαιτούμενων, ανά Ε.Φ. και ΚΑΕ πιστώσεων, σε βάρος των
αντίστοιχων εγκεκριμένων στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2021, για την τακτοποίηση
οφειλών της Π.Ε. Άρτας έτους 2020, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: (ΠΙΝΑΚΑΣ) ...».

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθμ. 1/53/11-01-2021 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής ως προς την έγκριση δαπάνης του έργου «Βραχίονες προστασίας και εκβάθυνση
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εκβολών τάφρων Φιδόκαστρου,
ΚΑ2015ΕΠ33000004) ως εξής:

Σαλαώρας

και

ΦΟΡΕΑΣ/ ΚΑΕ

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΟΣΟ (€)

071.9459.03.003.01

Βραχίονες προστασίας και
εκβάθυνση εκβολών τάφρων
Φιδόκαστρου, Σαλαώρας και
Νεοχωρίου

6.696,00

071.9459.03.003.01

Βραχίονες προστασίας και
εκβάθυνση εκβολών τάφρων
Φιδόκαστρου, Σαλαώρας και
Νεοχωρίου

23.500,00

Νεοχωρίου»

(ΣΑΕΠ

330

με

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Έγκριση δαπάνης για το έργο «Βραχίονες
προστασίας και εκβάθυνση εκβολών τάφρων
Φιδόκαστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου»
(ΣΑΕΠ 330 με ΚΑ2015ΕΠ33000004) –
μελέτη υποέργο «Εκβάθυνση, προστασία και
έργα παραβολής σκαφών καναλίου
Νεοχωρίου» (Ανεκτέλεστο υπόλοιπο
προηγούμενων ετών)
Έγκριση δαπάνης για το έργο «Βραχίονες
προστασίας και εκβάθυνση εκβολών τάφρων
Φιδόκαστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου»
(ΣΑΕΠ 330 με ΚΑ2015ΕΠ33000004) –
υποέργο «Καταγραφή – αξιολόγηση και
παράδοση απαραίτητων τεχνικών
παρεμβάσεων προστασίας της φύσης στο
Κανάλι Νεοχωρίου ΠΕ Άρτας του Εθνικού
Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού»

Β. Εγκρίνει τη συμπληρωματική δαπάνη και τη διάθεση των απαιτούμενων, ανά Ε.Φ. και ΚΑΕ
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Άρτας, οικ.
έτους 2021, για την τακτοποίηση οφειλών της Π.Ε. Άρτας έτους 2020, όπως αναλυτικά
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:
ΦΟΡΕΑΣ/ ΚΑΕ
02.02.072.0511.02
02.02.072.0829.02

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (οφειλές)
Λοιπές μεταφορές (οφειλές)

ΠΟΣΟ
3.920,00 €
105,50 €

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/158/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 9504/165/26-01-2021
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 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) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
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ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου.
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. 273/26-01-2021 έγγραφο, συνημμένο
με αρ. πρωτ. 166/26-01-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία
εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης που εξυπηρετεί λειτουργικούς σκοπούς 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 της κατωτέρω αναφερόμενης δαπάνης η οποία εξυπηρετεί τους
λειτουργικούς σκοπούς της Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των
αντίστοιχων εγκεκριμένων ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου /
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, έτους 2021, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ

ΕΙ∆ΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΚΑΕ

1

Δαπάνη για επιστροφή χρημάτων στον Ζέρβα Γεώργιο από
παράβολο που κατέθεσε εκ παραδρομής στην Τράπεζα Πειραιώς
για λογαριασμό της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της
Π.Ε. Άρτας.

30,00 €

072

3199

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/160/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 9504/165/26-01-2021 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 27ο
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021, για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων που
βρίσκονται σε εξέλιξη.
Η Οικονομική Επιτροπή 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).

-106-

ΑΔΑ: 6ΑΝΔ7Λ9-63Ε

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου.
6. 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. 891/20-01-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 136/2001-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους
2021, για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως
εμφανίζονται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών και τη διάθεση των
απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε. του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, έτους 2021,
για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον κατωτέρω
πίνακα, ως εξής:
Α/Α

1

2

3

Ε.Φ.

071

071

071

ΚΑΕ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ

5399.01

Έγκριση δαπάνης που αφορά το ανεκτέλεστο υπόλοιπο στα
πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου THEMATIC –Tourism
founded on Innovation Capacilities που αφορά την «Παροχή
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης » του προγράμματος
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας INTERREG V-B Αδριατική- Ιόνιο
2014-2020.(κοινοτική συμμετοχή)

122.735,75€

9459.05.000.01

Έγκριση δαπάνης που αφορά το ανεκτέλεστο υπόλοιπο στα
πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου THEMATIC –Tourism
founded on Innovation Capacilities που αφορά την «Παροχή
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης » του προγράμματος
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας INTERREG V-B Αδριατική -Ιόνιο
2014-2020.(εθνική συμμετοχή)

21.659,25€

9459.02.000.01

Έγκριση δαπάνης για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του έργου
TRUST που αφορά την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής
Υποστήριξης της Π.Ε .Θεσπρωτίας για το έργο TRUST στα
πλαίσια του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας Ελλάδας –Ιταλίας 2014-2020(υπηρεσίες παροχής
επιχειρησιακών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα
Διαχείρισης)

64.859,60€
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4

071

9459.02.000.01

5

071

9459.15.000.01

6

071

9459.14.000.01

7

071

9459.14.001.01

8

071

9459.14.001.01

9

071

9459.14.001.01

10

072

0899.01

Έγκριση δαπάνης που αφορά το ανεκτέλεστο υπόλοιπο για την
αμοιβή του ΄΄ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ΄΄ για εργασίες διενέργειας
πρωτοβάθμιων διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων στο
δικαιούχο (Π.Ε. Θεσπρωτίας) στα πλαίσια του έργου TRUST
του Διασυνοριακού προγράμματος ευρωπαϊκής συνεργασίας
Ελλάδας –Ιταλίας 2014-2020.
Έγκριση δαπάνης για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο στα πλαίσια
υλοποίησης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο «Παροχή
υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το
έργο PROENERGY » στο πλαίσιο του προγράμματος
Διακρατικής Συνεργασίας Interreg –V-Balkan –Mediterranean
2014-2020.
Έγκριση δαπάνης για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του
οικονομικού έτους 2020 στα πλαίσια του έργου «Προμήθεια
ειδών βασικής υλικής συνδρομής και τροφίμων» για τις
ανάγκες του ΕΠ <<Επισιτιστικής και Βασικής υλικής
Συνδρομής ΤΕΒΑ 2014-2020.
Έγκριση δαπάνης για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του
οικονομικού έτους 2020 στα πλαίσια του έργου της πράξης
«Αποκεντρωμένες προμήθειες για παροχή συνοδευτικών
μέτρων 2018-2019 » στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΤΕΒΑ
2014-2020.
Έγκριση δαπάνης για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της πράξης
«Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής
συνδρομής 2018-2019» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του
ΤΕΒΑ 2014-2020.
Έγκριση δαπάνης για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο στα πλαίσια
της πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες για Διοικητικές
δαπάνες 2018-2019» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΤΕΒΑ
2014-2020.
Έγκριση δαπάνης για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο σύμβασης που
αφορά την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και συντήρησης
κοινόχρηστων ποδηλάτων στην Π.Ε. Θεσπρωτία στα πλαίσια
του έργου «Sunslanable Urban Mobility in MED PORT cities
με ακρωνύμιο SUMPORT.

4.360,40€

242.988,00€

145.751,21€

22.689,60€

453.792,00€

10.769,60€

1.689,50€

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/161/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 9504/165/26-01-2021 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 28ο
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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. 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.
8. Τις εισηγήσεις του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας,
που κατατέθηκαν για το θέμα (υποβλήθηκαν με τα αριθμ. πρωτ. 1088/25-01-2021 και
1217/26-01-2021 έγγραφα, συνημμένα αντίστοιχα, με αρ. πρωτ. 162/25-01-2021 και
174/26-01-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με τις οποίες 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 τους συνημμένους πίνακες.
9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 176.100,00 € 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

1.

2.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Μίσθωση Μηχανημάτων για καθαρισμό από φερτά υλικά ρέματος λόγο
έντονων βροχοπτώσεων προς αποφυγή πλημμύρας στην περιοχή Σμέρτου
του Δήμου Φιλιατών
Μίσθωση Μηχανημάτων για καθαρισμό ρέματος και αντιστήριξη αυτού
από φερτά υλικά και νεροφαγές, λόγω έντονων βροχοπτώσεων προς
αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στην Μαζαρακιά του Δήμου
Ηγουμενίτσας

ΠΟΣΟ
(συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ)
24.800,00 €

24.800,00 €
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Μίσθωση Μηχανημάτων για καθαρισμό τάφρων υδροσυλλογής
επαρχιακού δικτύου και ρέματος στην περιοχή Συβότων του Δήμου
Ηγουμενίτσας, λόγω έντονων βροχοπτώσεων προς αποφυγή ατυχημάτων.
Μίσθωση Μηχανημάτων για καθαρισμό ρέματος από φερτά υλικά λόγο
4.
των έντονων βροχοπτώσεων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων
στην περιοχή της Κορύτιανης του Δήμου Ηγουμενίτσας
Μίσθωση Μηχανημάτων για καθαρισμό τάφρου υδροσυλλογής από φερτά
5.
υλικά λόγο των έντονων βροχοπτώσεων προς αποφυγή τροχαίων
ατυχημάτων στην περιοχή του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Μίσθωση Μηχανημάτων για καθαρισμό ρέματος από φερτά υλικά λόγο
6.
της έντονης βροχόπτωσης προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στον
Δήμο Φιλιατών.
Μίσθωση Μηχανημάτων για καθαρισμούς τάφρων υδροσυλλογής στις
7.
περιοχές Πηγαδουλίων – Γεροπλατάνου προς αποφυγή πλημμυρικών
φαινομένων λόγω έντονων βροχοπτώσεων
Μίσθωση Μηχανημάτων για άρση καταπτώσεων στις περιοχές
Μαυρονερίου – Αγίων Πάντων – Αγίου Νικολάου – Πόβλας από το
8.
επαρχιακό δίκτυο για αποκατάσταση της διέλευσης και βατότητας του,
λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.
Μίσθωση Μηχανημάτων για καθαρισμό τάφρων υδροσυλλογής
9.
επαρχιακού δικτύου καθώς και οδοστρώματος από καταπτώσεις λόγω
έντονων βροχοπτώσεων στην περιοχή Σαγιάδας – Μαυροματίου
Μίσθωση Μηχανημάτων για καθαρισμό τάφρων υδροσυλλογής
επαρχιακού δικτύου από καταπτώσεις και φερτά υλικά, από διασταύρωση
10.
Σίδερης έως Παραπόταμο προς αποφυγή ατυχημάτων λόγω των έντονων
βροχοπτώσεων.
Αρχικός Προϋπολογισμός: 200.000,00 € - Σύνολο Δαπάνης: 176.100,00 €

13.640,00 €

3.

24.800,00 €
19.840,00 €
16.120,00 €
1.860,00 €

24.800,00 €

14.880,00 €

11.160,00 €
Υπόλοιπο 23.900,00 €

 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/162/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 9504/165/26-01-2021 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 διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών για «Έλεγχο,
συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση εξαρτημάτων της εγκατάστασης γεωθερμίας
του κτηρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
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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, 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 αρ. πρωτ. 1194/26-01-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
170/26-01-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη:….
• Ότι η διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00€, με το ΦΠΑ, προέρχεται από το προϋπολογισμό της ΠΕ
Θεσπρωτίας του έτους 2021, του Φορέα 072 και ΚΑΕ με Κωδ. 0899.01.
Επειδή υπάρχει αναγκαιότητα, για τη ασφαλή και αποδοτική λειτουργία της εγκατάστασης γεωθερμίας του
κτηρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με την συντήρηση, έλεγχο, επισκευή, καθώς και αντικατάσταση, όπου αυτή
απαιτείται, των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών μερών της εγκατάστασης γεωθερμίας, εντός και εκτός του
κτηρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας,
Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών για : «Έλεγχο, συντήρηση, επισκευή και
αντικατάσταση εξαρτημάτων της εγκατάστασης γεωθερμίας του κτηρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας», σε βάρος του
προϋπ. της ΠΕ Θεσπρωτίας 2020 του Φορέα 072 με Κωδ. 0899.01, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.).
….».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 & ΚΑΕ 0899.01 του
προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2021, για την παροχή υπηρεσιών για «Έλεγχο,
συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση εξαρτημάτων της εγκατάστασης γεωθερμίας του
κτηρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας», επειδή υπάρχει αναγκαιότητα, για τη ασφαλή και αποδοτική
λειτουργία της εγκατάστασης γεωθερμίας του κτηρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με την συντήρηση,
έλεγχο, επισκευή, καθώς και αντικατάσταση, όπου αυτή απαιτείται, των ηλεκτρολογικών και
μηχανολογικών μερών της εγκατάστασης γεωθερμίας, εντός και εκτός του κτηρίου της Π.Ε.
Θεσπρωτίας.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/163/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 9504/165/26-01-2021
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 πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας για την έκδοση
Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την πληρωμή διοδίων, πάρκινγκ, κ.λ.π., για τις
μετακινήσεις εκτός νομού, του κρατικού υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ
9994, για το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2021 έως 20-12-2021.
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) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 19/21-01-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 142/21-01-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
« Έχοντας υπόψη: …
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 97/2011 «Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής» (ΦΕΚ
232/Α/2011). 7. Το με αριθ. πρωτ. 2/91085/0026/09-12-2011 έγγραφο της 26ης Δ/νσης Συντ/σμού & Ελέγχου Εφαρμογής
Δημοσιονομικών Διατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την
προθεσμία απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)». 8. Τις διατάξεις των άρθρων 100103 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, συμπληρώθηκαν και ισχύουν. 9. Τις διατάξεις
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 10.Τη με αριθμ. 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». 11. Το υπ’ αριθμ. ΔΥ/21-1-2021 έγγραφο του
Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της Δ/νσης Διοικ/κου- Οικ/κου Π.Ε. Πρέβεζας με το
οποίο βεβαιώνεται η απαιτούμενη ύπαρξη πίστωσης.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, παρακαλούμε για την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης ποσού 300,00 ευρώ και τη
διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα του κ. Λεόπουλου
Παύλου, μόνιμου υπαλλήλου της ΠΕ Πρέβεζας (κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών, με βαθμό A’-ΑΦΜ:035339996), προκειμένου
να αντιμετωπισθεί η ανάγκη πληρωμής διοδίων, πάρκινγκ, κ.λ.π., για τις μετακινήσεις εκτός νομού, του κρατικού
υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9994, για το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2021 έως 20-12-2021.Η
μετακίνηση του κρατικού υπηρεσιακού οχήματος πραγματοποιείται με σκοπό τη μετάβαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Πρέβεζας προκειμένου να συμμετάσχει σε Συνεδριάσεις των Συλλογικών Οργάνων της Π.Η., σε συναντήσεις με φορείς, σε
τουριστικές εκθέσεις, σε συναντήσεις σε Υπουργεία σε συσκέψεις, ενημερωτικές συναντήσεις, συναντήσεις εργασίας, σε
ημερίδες ως διοργανωτής ή ομιλητής κλπ. Οι εν λόγω μετακινήσεις πραγματοποιούνται κυρίως εκτός των ορίων περιοχής
ευθύνης της Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες (προγραμματισμένες ή έκτακτες)
που κάθε φορά ανακύπτουν. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου, οικον. έτους 2021 (Ε.Φ. 072/Κ.Α.Ε. 0829.01 - κατονομασία ΚΑΕ: Λοιπές μεταφορές),
στον οποίο υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση. ….».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού 300,00 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε
βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0829.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Πρέβεζας, οικ. έτους 2021, για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, στο όνομα του κ.
Λεόπουλου Παύλου, μόνιμου υπαλλήλου της Π.Ε. Πρέβεζας (κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών, με βαθμό A’ΑΦΜ:035339996), για την πληρωμή διοδίων, πάρκινγκ, κ.λ.π., για τις μετακινήσεις εκτός νομού, του
κρατικού υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9994, για το χρονικό διάστημα από
Ιανουάριο 2021 έως 20-12-2021.
…………………………………………………………………………………………………….…………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/166/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 9504/165/26-01-2021
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 υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου του δημόσιου δάσους Τεραχίου (προμήθεια
υλικών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1034/26-01-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 175/26-01-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη:
1. Την υποχρέωση κατασκευής ειδικού δασοτεχνικού έργου, όπως αυτό προβλέπεται στην αριθμ. πρωτ. : 134275/20-102020 (ΑΔΑ: ΩΧΥΦΟΡ1Γ-ΜΨΑ), απόφαση έγκρισης επέμβασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, «απόφαση έγκρισης επέμβασης επί δημόσιας δασικού χαρακτήρα έκτασης, του άρθρου 3
του Ν. 998/79, συνολικού εμβαδού 19.113,74 τ.μ., για την υλοποίηση του έργου: (Βελτίωση Εθνικής Οδού Ιωαννίνων –
Τρικάλων από διασταύρωση προς Ανατολικό Ζαγόρι έως κόμβο Ζαγορίου – Εγνατίας Οδού), που βρίσκεται στη θέση
‘Μπαλντούμα’ στη διοικητική περιφέρεια των τοπικών κοινοτήτων Μεγάλης Γότιστας και Μικρής Γότιστας Δήμου
Μετσόβου και της τοπικής κοινότητας Δεματίου του Δήμου Ζαγορίου Π.Ε. Ιωαννίνων, περιοχής αρμοδιότητας
Δασαρχείου Ιωαννίνων.
2. Την με αριθμ. : 9249/286/26-01-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού
17.000,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 -2020» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με υποέργο
: «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου του δημόσιου δάσους Τεραχίου (προμήθεια υλικών) ».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου του
δημόσιου δάσους Τεραχίου (προμήθεια υλικών)» του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 -2020» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001,
προϋπολογισμού: 17.000,00 € (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 προγραμματισμό 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 17.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018
-2020», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου
του δημόσιου δάσους Τεραχίου (προμήθεια υλικών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή,
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη την
υποχρέωση κατασκευής ειδικού δασοτεχνικού έργου, όπως αυτό προβλέπεται στην αριθμ. πρωτ.
134275/20-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΧΥΦΟΡ1Γ-ΜΨΑ), απόφαση έγκρισης επέμβασης επί δημόσιας δασικού
χαρακτήρα έκτασης, του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, για την
υλοποίηση του έργου (Βελτίωση Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Τρικάλων από διασταύρωση προς Ανατολικό
Ζαγόρι έως κόμβο Ζαγορίου – Εγνατίας Οδού), που βρίσκεται στη θέση ‘Μπαλντούμα’ στη διοικητική
περιφέρεια των Τ.Κ. Μεγάλης Γότιστας και Μικρής Γότιστας Δήμου Μετσόβου και της Τ.Κ. Δεματίου του
Δήμου Ζαγορίου Π.Ε. Ιωαννίνων, περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Ιωαννίνων.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/167/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 9504/165/26-01-2021
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
Έγκριση του από 26-01-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Άμεση αποκατάσταση πρανών και βελτίωση τμημάτων οδικού δικτύου πρώην Δήμου Σελλών»,
προϋπολογισμού € 73.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της
διαπραγμάτευσης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/0403-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020, 11/48/27-07-2020 και 13/61/22-10-2020 αποφάσεις
περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 30/1972/19-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α. Εγκρίθηκε
η δαπάνη ποσού 73.000,00 € με ΦΠΑ, και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των
πιστώσεων του ΕΦ 071 ΚΑΕ 9479 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2020 του
έργου της ΣΑΕΠ 330 με Κ.Α.2015ΕΠ33000009 και τίτλο «Βελτίωση οδού Tύρια – Σιστρούνι (π.κ.
2007ΣΕ44000041)», για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση πρανών και βελτίωση
τμημάτων οδικού δικτύου πρώην Δήμου Σελλών» και Β. 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 του θέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε
και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 163638/15095/13-11-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών
της Δ.Τ.Ε./Π.Η., 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. 15191/16-11-2020 εισήγηση της υπηρεσίας.
7. Την με α/α 2302 και αρ. πρωτ. 182986/11781/18-12-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού
€ 73.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.071.9479.01.002.01 του προϋπολογισμού
της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση
οδού Tύρια – Σιστρούνι» Υποέργο: «Άμεση αποκατάσταση πρανών και βελτίωση τμημάτων οδικού
δικτύου πρώην Δήμου Σελλών», η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2463 στο βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου.
8. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου.
9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 657/26-01-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 189/27-01-2021
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
«TSAGOIL O.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 7,00% και συνολικό ποσό € 54.749,99 προ Φ.Π.Α.
10.

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

Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 26-01-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που
διενεργήθηκε στις 12-01-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του
Ν. 4412/2016, βάσει της αριθμ. 169982/15751/07-01-2021 Πρόσκλησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου, και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 30/1972/19-11-2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Άμεση αποκατάσταση πρανών και βελτίωση τμημάτων οδικού δικτύου πρώην Δήμου Σελλών»,
προϋπολογισμού 73.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ
02.01.071.9479.01.002.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων, του έργου της ΣΑΕΠ 330 με
Κ.Α.2015ΕΠ33000009 και τίτλο «Βελτίωση οδού Tύρια – Σιστρούνι (π.κ. 2007ΣΕ44000041)»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και
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) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔΕ β) ΜΗΛΙΩΝΗΣ
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΔΕ και γ) TSAGOIL Ο.Ε. και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση
του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και 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 της αρχικής και
βελτιωμένης προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.
Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού
φορέα «TSAGOIL Ο.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 «TSAGOIL O.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 7,00% και συνολικό ποσό €
54.749,99 προ Φ.Π.Α.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης


Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση πρανών και βελτίωση τμημάτων οδικού δικτύου πρώην
Δήμου Σελλών», προϋπολογισμού 73.000,00 € με Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 330 με
Κ.Α.2015ΕΠ33000009 και τίτλο «Βελτίωση οδού Tύρια – Σιστρούνι (π.κ. 2007ΣΕ44000041)», στον
οικονομικό φορέα «TSAGOIL O.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 7,00% και συνολικό ποσό € 54.749,99 προ
Φ.Π.Α. και



Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «TSAGOIL O.Ε.» και την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 54.749,99 € χωρίς
Φ.Π.Α. με δαπάνη που θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.071.9479.01.002.01 του
προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων, του έργου της ΣΑΕΠ 330 με Κ.Α.2015ΕΠ33000009 και τίτλο
«Βελτίωση οδού Tύρια – Σιστρούνι (π.κ. 2007ΣΕ44000041)».



Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 30/1972/19-112020 απόφαση, με το εξής σκεπτικό: «Διαπιστώνουμε ότι γίνεται καταχρηστική επιλογή της διαγωνιστικής
διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του
Ν. 4412/2016 με την επίκληση του κατεπείγοντος, από την Περιφερειακή Αρχή για έργα που μπορούν να
προγραμματιστούν και καταψηφίζουμε.»
……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016,
για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης–
άρθρο 125 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των
εργασιών του Υποέργου «Άμεση αποκατάσταση πρανών και βελτίωση
τμημάτων οδικού δικτύου πρώην δήμου Σελλών», προϋπολογισμού 73.000,00€
με ΦΠΑ.
Στα Ιωάννινα, την 12η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ οι
υπογράφοντες:
1. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε./Π.Η. ως πρόεδρος
2. Αλεξίου Καλλιόπη , ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε./Π.Η. ως μέλος
3. Αντωνίου Ιωάννης, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε./Π.Η. ως μέλος
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου
και σύμφωνα με:
•

την αριθ. 1/67/11-01-2021, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας

Ηπείρου περί συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμών,
•

το από 11-01-2021 Πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕΠΗ για τον ορισμό τακτικών

και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής διαγωνισμού,
- την υπ. αριθ. 164299/5284/16-11-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί
εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 330
Ηπείρου με Κ.Α. 2015ΕΠ33000009.
- την υπ. αριθ.30/1972/19-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΙ387Λ9-ΞΛ3) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Η., έγκρισης προσφυγής σε διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016 για
την εκτέλεση του έργου «Άμεση αποκατάσταση πρανών και βελτίωση τμημάτων
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οδικού δικτύου πρώην δήμου Σελλών ».
- το με Αρ. Πρωτ. 169982/15751/07-01-2021 έγγραφο με θέμα Πρόσκληση σε
διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αριθ. 32 παρ 2γ του Ν.4412/2016,
συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε..Π.Η. προκειμένου να διενεργήσουμε
τον διαγωνισμό αυτό.
Ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν παρουσιάστηκε κανένας οικονομικός
φορέας. Μετά το πέρας που τάχθηκε από την Πρόσκληση σε διαδικασία
διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν4412/2016 ως χρόνος
λήξεως επίδοσης προσφορών ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής
προσφορών.
Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι
κατέθεσαν

εμπρόθεσμα

προσφορά

σε

αυτό

(3)

τρείς

οικονομικοί

φορείς

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα
καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και
μονογραφήθηκε

από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα

καταγράφηκε η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος
και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων
του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό
κατάθεσης τους και μονογράφησαν.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της
καταγραφής τους

στο πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής,

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

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα -

κατάταξης

Εργοληπτικής Επιχείρησης

α/α
προσφοράς
κατάταξης
(μειοδοσίας)

προσέλευσης

Ποσό

Έκπτωση

προσφοράς
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔΕ

3η

58.282,25 €

ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΔΕ

2η

57.693,54 €

TSAGOIL O.Ε.

1η

55.338,70 €
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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, τον
λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών
σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων.
Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον
κατωτέρω πίνακα (2) κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη
προσφορά).
ΠΙΝΑΚΑΣ (2)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Σειρά
κατάταξης

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα -

α/α

Ποσό

Εργοληπτικής Επιχείρησης

προσφοράς

προσφοράς

(υποβολής)

προ ΦΠΑ

μειοδότη
1ος

TSAGOIL O.Ε.

3η

55.338,70 €

2ος

ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕΔΕ

2η

57.693,54 €

3ος

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔΕ

1η

58.282,25 €

Έκπτωση

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,

μετά

την

υπ’αρ.

2655/244/12.01.2021,σχετ.1921/199/11.01.2021, 1924/200/11.01.2021,

(αρ.πρωτ.:
πρόσκληση

της Ε.Δ. 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 6% σε 7% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη
οικονομική προσφορά με την υπ’αρ. (3883/375/14.01.2021) αίτησή του.
Ο δεύτερος κατά σειρά μειοδοσίας δεν βελτίωσε την προσφερόμενη έκπτωση
του (ποσοστό 2%), αλλά υπέβαλλε την ίδια οικονομική προσφορά με την υπ’αρ.πρωτ.
(4431/424/15.01.2021) αίτησή του, και ο τρίτος κατά σειρά μειοδοσίας δεν βελτίωσε
την προσφερόμενη έκπτωση του ( ποσοστό 1%) αλλά υπέβαλλε την ίδια οικονομική
προσφορά με την υπ’αρ. πρωτ.(4434/425/15.01.2021 ) αίτησή του.
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Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει
τον κατωτέρω πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν
παραδεκτές.
ΠΙΝΑΚΑΣ (3)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σειρά
κατάταξης

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα -

α/α

Ποσό

Εργοληπτικής Επιχείρησης

προσφοράς(

προσφοράς

υποβολής)

προ ΦΠΑ

μειοδότη
1ος

TSAGOIL O.Ε.

1η

54.749,99 €

2ος

ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΔΕ

2η

57.693,54€

3ος

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔΕ

1η

58.282,25 €

Έκπτωση
Με.Εκπ.%

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό
φορέα «TSAGOIL O.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης Εμ: 7,00%, συνολικό ποσό προ
Φ.Π.Α: 54.749,99 € και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.
Ο παραπάνω προσωρινός μειοδότης υπέβαλε τα δικαιολογητικά
(αρ.πρωτ.6321/657/19-01-2021), σε συνέχεια του (3883 / 375 /15-01-2021) εγγράφου
της Δ.Τ.Ε.Π.Η. για υποβολή δικαιολογητικών προς έλεγχο προκειμένου να προχωρήσει
η διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασης υλοποίησης του έργου του ως άνω θέματος.
Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία στις 26.01.2021 προχώρησε στη
μονογραφή των υποβληθέντων δικαιολογητικών και ύστερα από τον έλεγχό τους
διαπίστωσε:
•
Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και
εμπρόθεσμα.
•
Συνολικά 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.
Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης στην προσωρινή ανάδοχο « TSAGOIL
O.Ε. », με ποσοστό έκπτωσης 7,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: 54.749,99€ και
εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στoν εν λόγω μειοδότη.
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την
Επιτροπή Διαγωνισμού ως κατωτέρω.
Ιωάννινα 26.01.2021
Η Επιτροπή Διαγωνισμού
H Πρόεδρος

Τα μέλη

Μπλιθικιώτη Μαρινέλα
Αλεξίου Καλλιόπη
Αντωνίου Ιωάννης
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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. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/168/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 9504/165/26-01-2021 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
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση-Βελτίωση
οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως

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

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

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

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 12/56/30-09-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την

οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2021.
6. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την

οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο

θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1055/26-01-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
183/27-01-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, λαμβάνοντας
υπόψη: «… Θ. Την χρηματοδότηση του έργου από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑΕ
02.01.071.9459.04.013.01 για το έργο: «Συντήρηση-Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά»,
προϋπολογισμού 120.000,00 € με τον Φ.Π.Α. I. Την αριθμ. 6105/550/20-01-2021 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης με α/α 510 της Δ/νσης Οικονομικού ΠΕ Ιωαννίνων η οποία καταχωρήθηκε στο α/α503 βιβλίο
εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας. Ι. Την αριθμ. 6858/683/20-01-2021 απόφαση της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων με την οποία εγκρίνεται η μελέτη του παραπάνω έργου»,
εισηγείται «… Την κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης κάτω των ορίων ν.4412/16 με ανοιχτή
διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), και την έγκριση διάθεσης πίστωσης, για την
κατασκευή του έργου: «Συντήρηση-Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά», προϋπολογισμού
120.000,00 € με τον Φ.Π.Α., ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων …».
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
 Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση-Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς
Σερβιανά», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν
από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην ανωτέρω
αριθμ. πρωτ. 1055/26-01-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη
μελέτη του έργου, με την αριθμ. 6858/683/20-01-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ
02.01.071.9459.04.013.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ.
έτους 2021 σύμφωνα με την με α/α 510 και αρ. πρωτ. 6105/550/20-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΘΘ7Λ9Κ6Φ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 503 στο βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου και
 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Η εισήγηση για
συντήρηση-βελτίωση του συγκεκριμένου επαρχιακού οδικού τμήματος, μήκους 4,9 χιλ. περίπου,
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είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η θέση μας όμως είναι, ότι πρέπει να μελετηθεί στο σύνολό
του ως έργο, να βελτιωθούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του δρόμου, να ωριμάσει και να
προταθεί η κατασκευή του οδικού τμήματος, για ένταξη και χρηματοδότηση στο νέο ΕΣΠΑ. Η
αναβάθμιση του συγκεκριμένου επαρχιακού οδικού τμήματος, θα βελτιώσει την εσωτερική
επικοινωνία στην Π.Ε. Ιωαννίνων και θα αξιοποιηθεί ο κόμβος Αβγού, που δίνει διέξοδο από την
Ιόνια Οδό, στο δρόμο για το Ελληνικό και τα Τζουμέρκα.».
……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης)
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/169/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 9504/165/26-01-2021 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 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 «Επείγουσα αντιστήριξη σε μνημεία Λάκκα Αώου και Ηλιοχώρι»
προϋπολογισμού 55.800,00 € με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 2/124/20-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε
η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, μεταξύ της Περιφέρειας
Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων και
της Ιεράς Μητρόπολης Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής & Κονίτσης για την υλοποίηση του
έργου «Επείγουσα αντιστήριξη σε μνημεία Λάκκα Αώου και Ηλιοχώρι», προϋπολογισμού €
55.800,00 με ΦΠΑ. Επίσης ορίστηκαν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου για την
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1120/27-01-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 182/27-01-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία,
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 129251/4202/22-09-2020 απόφαση του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 55.800,00 € με
Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει, εισηγείται
την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το Υποέργο «Επείγουσα αντιστήριξη
σε μνημεία Λάκκα Αώου και Ηλιοχώρι».
7. 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
Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Επείγουσα αντιστήριξη σε μνημεία
Λάκκα Αώου και Ηλιοχώρι», προϋπολογισμού € 55.800,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση –
αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», σύμφωνα με την
μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ.
134219/12573/29-09-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και βάσει
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της Προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων και της Ιεράς
Μητρόπολης Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής & Κονίτσης, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την
αριθμ. 2/124/20-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δεδομένης της κατεπείγουσας
ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν
απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ.
πρωτ. 1120/27-01-2021 εισήγηση της υπηρεσίας, ως εξής:
«…Έχοντας υπόψη:


Το Ν. 4412/16 ‘’Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ), άρθρο 32.
 Την υπ’ αριθ.129251/4202 από 22-09-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 55.800,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002
και με τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»,
Υποέργο : «Επείγουσα αντιστήριξη σε μνημεία Λάκκα Αώου και Ηλιοχώρι».
 Την σχετική Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της ΕΦΑ Ιωαννίνων, για την
υλοποίηση του έργου.
 Τα από 29-09-2020 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία
μας, με την υπ’ αριθ. 134219/12573/29-09-2020 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 υποστύλωση δύο μνημείων, τα οποία λόγω των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
κινδυνεύουν με κατάρρευση. Οι εργασίες στερέωσης θα πρέπει να γίνουν με μόνιμο και σωστό τρόπο, σύμφωνα
και με την απαίτηση και τις υποδείξεις του Υπουργείου Πολιτισμού.
 Πρόκειται για την Ιερά Μονή ‘’Γενεσίου της Θεοτόκου’’ του Ηλιοχωρίου του Δήμου Ζαγορίου, η οποία
παρουσιάζει έντονα προβλήματα ρηγματώσεων στην φέρουσα τοιχοποιία και στην οροφή, με αποτέλεσμα να
κρίνεται άμεση και απαραίτητη η υποστύλωσή του.
 Επίσης πρόκειται και για τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις Πάδες του Δήμου Κόνιτσας, ο οποίος
λόγω των εκτεταμένων καθιζήσεων και λόγω της πλήρους αποσάθρωσης του τμήματος των υποστυλωμάτων
που εκτείνονται κάτω από την στάθμη του δαπέδου, κινδυνεύει με κατάρρευση και κρίνεται απαραίτητη άμεσα
η στερέωσή του.
 Απαιτείται λοιπόν άμεσα η στερέωση και των δύο μνημείων, προκειμένου να απομακρυνθεί ο κίνδυνος
κατάρρευσης, με σκοπό την μελλοντική αποκατάστασή τους.
Εισηγούμαστε
Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.
2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Επείγουσα αντιστήριξη σε μνημεία Λάκκα Αώου και Ηλιοχώρι»...…».

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/170/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 9504/165/26-01-2021
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1122/27-01-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 185/27-01-2021
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη: … Την υπ’ αριθ. 171041/5557 από 30-11-2020 (Ο.Ε. Στις 26-01-2021) απόφαση διάθεσης
πίστωσης ποσού 17.800,00€ με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ
530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και με τίτλο : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών
δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» Υποέργο: «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για την αντιμετώπιση
της πανδημίας Covid-19».
Και Επειδή
Για την κάλυψη των αναγκών σε αντισηπτικά γραφείων αλλά και συσκευών με φωτοκύτταρο, καθώς και την
προμήθεια αντισηπτικών σπρέι και μασκών μιας χρήσης και λοιπού υγειονομικού υλικού ανάλογα με τις
ανάγκες που θα προκύψουν λόγω της πανδημίας.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών
για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 17.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, δήλωσε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη, επεσήμανε όμως ότι πρέπει η προμήθεια να γίνει μετά από
έρευνα αγοράς, επειδή έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα κερδοσκοπίας στην αγορά.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 17.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για την
αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19», για την κάλυψη των αναγκών σε αντισηπτικά γραφείων αλλά και
συσκευών με φωτοκύτταρο, καθώς και την προμήθεια αντισηπτικών σπρέι και μασκών μιας χρήσης και
λοιπού υγειονομικού υλικού ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν λόγω της πανδημίας.
……………………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/171/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 9504/165/26-01-2021
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Διευθέτηση όμβριων, αποκατάσταση βατότητας και επισκευή λίθινων τεχνικών έργων
κατά μήκος του οδικού δικτύου στα όρια του πρώην Δήμου Παμβώτιδας (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
-134-

ΑΔΑ: 6ΑΝΔ7Λ9-63Ε

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1121/27-01-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 184/27-012021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη:….
6. Την υπ’ αριθ. 9645/295 από 26-01-2021 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: «Διευθέτηση όμβριων, αποκατάσταση βατότητας και επισκευή λίθινων τεχνικών έργων κατά μήκος
του οδικού δικτύου στα όρια του πρώην δήμου Παμβώτιδας (παροχή υπηρεσιών)».
7. Την από 26-01-2021 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες αποκατάστασης και συμπλήρωσης
τεχνικών έργων τάφρων απορροής ομβρίων και επισκευές λίθινων τοίχων αντιστήριξης κατά μήκος του
οδικού δικτύου, που παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές και αποκολλήσεις σε πολλά σημεία. Θα γίνει επίσης
διευθέτηση της ροής από παρακείμενους χείμαρρους και ρέματα.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Διευθέτηση όμβριων,
αποκατάσταση βατότητας και επισκευή λίθινων τεχνικών έργων κατά μήκος του οδικού δικτύου στα όρια του
πρώην δήμου Παμβώτιδας (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 Περιφέρειας Ηπείρου «Διευθέτηση όμβριων, αποκατάσταση βατότητας και
επισκευή λίθινων τεχνικών έργων κατά μήκος του οδικού δικτύου στα όρια του πρώην Δήμου
Παμβώτιδας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 26-01-2021 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε,
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες αποκατάστασης και συμπλήρωσης τεχνικών έργων τάφρων
απορροής ομβρίων και επισκευές λίθινων τοίχων αντιστήριξης, κατά μήκος του οδικού δικτύου, που
παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές και αποκολλήσεις σε πολλά σημεία, καθώς επίσης και εργασίες
διευθέτησης της ροής από παρακείμενους 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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/172/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 9504/165/26-01-2021 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
Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού στις Κατηγορίες Δαπανών
«Εξοπλισμός», «Κόστος Προσωπικού» και «Ταξίδια & Διαμονή» για το έργο CIAK
“Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme
area through cinema”, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως

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

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

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

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των

δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων των προγραμμάτων των
Ευρωπαϊκών Εδαφικών Συνεργασιών: α) IPA CBC Greece – Albania 2014-2020, β) CBC
Greece – Italy 2014-2020 και γ) Interreg V – B Adriatic-Ionian 2014-2020.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που

κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 322/27-01-2021 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 190/27-01-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία
η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Η Περιφέρεια Ηπείρου υλοποιεί ως Εταίρος (PB2) το έργο με τίτλο « Common Initiatives to AcKnowledge
and valorize tourism potential of the programme area through cinema» που έχει ενταχθεί και
συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, και στο πλαίσιο υλοποίησής
του, ο προϋπολογισμός του οποίου εγκρίθηκε με την υπ’ αρίθμ. 32/1930/24-09-2018 Απόφαση της
Οικονομικής
Εισηγούμαστε: την έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού στην κατηγορία Δαπανών «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
» και στις Κατηγορίες Δαπανών “ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ” και «ΤΑΞΙΔΙΑ & ΔΙΑΜΟΝΗ» για το Έργο
CIAK, με σκοπό την καλύτερη υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα. Ο συνολικό
προϋπολογισμός του έργου παραμένει ο ίδιος …».
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού, στις Κατηγορίες Δαπανών «Εξοπλισμός»,
«Κόστος Προσωπικού» και «Ταξίδια & Διαμονή» για το έργο CIAK “Common Initiatives to
AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema”, στο
πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία
2014-2020», όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα.
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ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

90.004,10 €

ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΡΓΑ
0,00 €

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
5.492,50 €

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ &
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
78.897,00 €

ΤΑΞΙΔΙΑ &
ΔΙΑΜΟΝΗ
374,60 €

0,00 €

ΚΟΣΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
5.240,00 €

ΚΑΕ
2018ΕΠ31860012

ΣΑΕΠ
3186

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

α/α
11

Interreg
V-A
ΕλλάδαΙταλία
2014-2020

CIAK Common
Initiatives to
AcKnowledge
and valorize
tourism
potential of the
programme
area through
cinema

ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Δημιουργία πιλοτικής
επιτροπής (Film offices) με
υποστηρικτικές δομές (portal
/ βάση δεδομένων)
2. εκπαίδευση στελεχών της
Περιφέρειας για δημιουργία
του film office
3.Κινηματογραφικό festival
στα Ιωάννινα.
4.Θα γυριστούν μικρές
ταινίες από νέους
δημιουργούς και θα
πραγματοποιηθεί ένα δίκτυο
festival των εμπλεκόμενων
περιοχών.

ΡΟΓΚΟΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ

Επισημαίνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του ως άνω έργου, όπως περιλαμβάνεται και
στη σχετική αριθμ. 32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δεν
τροποποιείται.
……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης)
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/173/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 9504/165/26-01-2021 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 της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 9768/885/27-01-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. πρωτ. 9768/885/27-01-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (αντίγραφο
συνημμένο με αρ. πρωτ. 191/27-01-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.) περί
μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/0706-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 9768/885/27-012021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου
παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού
για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου», το
κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:
«……….
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

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

: Κεντρ. Πλατεία (Πύρρου) 1

Ταχ. Κώδικας

: 451 21

Πληροφορίες

: Ι. Τσεπέλης

Τηλέφωνο

: 26513 64232

Fax

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

E-mail

Ιωάννινα,

27 Ιανουαρίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 9768/885

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
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Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α’ 07-06-2010) «Αρμοδιότητες Περιφερειάρχη
και ιδίως τα άρθρα 1 και 2 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 67338/4993/25-07-2016 Διακήρυξη του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
εκτέλεση του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ».
3. Την από 15/06/2018 υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και αναδόχου Κ/ξίας, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Το γεγονός ότι σε κάποιους από τους υπό κατασκευή Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, δεν έχουν
ολοκληρωθεί, έως σήμερα, τα έργα υποδομής.
5. Την από 15-01-2021 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ», όπως μας απεστάλη, με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5260/558/21-01-2021 σχετικό
διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Η.
6. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7431/675/22-01-2021 σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης
Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, περί μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού των
Σ.Μ.Α.
7. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 184/26-01-2021 απόφαση προέγκρισης τροποποίηση της νομικής δέσμευσης (13η
Μετάθεση του χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Ηπείρου, μέσω της μετάθεσης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου, κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στο σκεπτικό της ανωτέρω απόφασης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου», από
την ανάδοχο - βάσει της από 15-06-2018 σύμβασης - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT AE - ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., σύμφωνα με
τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου και την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 184/26-01-2021
διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, για την τροποποίηση
της νομικής δέσμευσης, μέσω της 13ης μετάθεσης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου, για τους υπό
κατασκευή Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, που δεν έχουν ολοκληρωθεί, έως σήμερα, τα έργα υποδομής
τους, έως την 31/03/2021.
Η παρούσα απόφαση υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου για έγκριση, κατά
την επόμενη συνεδρίασή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/0706-2010 τ. Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
1.

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου
Αλέξανδρος Καχριμάνης

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/174/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 9504/165/26-01-2021 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 την εκτέλεση υποέργου του έργου της
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ03000013 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού
ηλεκτροφωτισμού».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το
με αρ. πρωτ. 320/27-01-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 187/27-01-2021 στον
φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση δαπάνης
και τη διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργου του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με
ΚΑ 2013ΕΠ03000013 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού»
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κάτωθι δαπάνης και τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης,
σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ03000013 και τίτλο «Επέκταση
αγροτικού ηλεκτροφωτισμού» για την εκπόνηση του κάτωθι υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
με τη ΔΕΔΔΗΕ όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:
Υποέργο
Επέκταση δικτύου για την ηλεκτροδότηση αγροτικών
εκμεταλλεύσεων στην θέση ΄΄ΦΘΕΡΗ΄΄
της κοινότητας Μαρμάρων του Δήμου Ιωαννιτών
ΣΥΝΟΛΟ

Προϋπολογισμός €

Έγκριση Διάθεσης πίστωσης &
ορισμός αποφαινόμενων οργάνων

35.621,38

10001/307/27-01-2021

35.621,38

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/175/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 9504/165/26-01-2021 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 για την παροχή υπηρεσιών για «Συντήρηση επαναχρωματισμοί εσωτερικού και εξωτερικού χώρου στο κτήριο της Π.Ε.
Θεσπρωτίας».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1257/27-01-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
188/27-01-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη:….
Ότι η διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00€, με το ΦΠΑ, προέρχεται από το προϋπολογισμό της ΠΕ Θεσπρωτίας
του έτους 2021, του Φορέα 072 και ΚΑΕ με Κωδ. 0899.01.
Επειδή υπάρχει αναγκαιότητα, για την αποκατάσταση φθορών, λόγω υγρασίας και βανδαλισμών, (καθαίρεση
και κατασκευή επιχρισμάτων τμηματικά), επαναχρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών του κτηρίου, για την
κάλυψη συνθημάτων, στεγανοποίηση αρμών και βάψιμο θυρών,
Εισηγούμαστε
Την έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών για: «Συντήρηση-επαναχρωματισμοί εσωτερικού και
εξωτερικού χώρου στο κτήριο της ΠΕ Θεσ/τίας», σε βάρος του προϋπ. της ΠΕ Θεσ/τιας 2020 του Φορέα 072
με Κωδ. 0899.01, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.). ….».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 & ΚΑΕ 0899.01 του
προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2021, για την παροχή υπηρεσιών για «Συντήρηση
- επαναχρωματισμοί εσωτερικού και εξωτερικού χώρου στο κτήριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας»,
επειδή υπάρχει αναγκαιότητα, για την αποκατάσταση φθορών, λόγω υγρασίας και
βανδαλισμών, (καθαίρεση και κατασκευή επιχρισμάτων τμηματικά), για επαναχρωματισμούς
εξωτερικών επιφανειών του κτηρίου, για την κάλυψη συνθημάτων, καθώς και για στεγανοποίηση
αρμών και βάψιμο θυρών.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/178/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 9504/165/26-01-2021 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, για την προμήθεια ανταλλακτικών και
εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου
(ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την 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. 476/27-01-2021 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 193/27-01-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία
εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 20.600,00 € χωρίς Φ.Π.Α (25.544,00 € 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. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, συνολικού ποσού 25.544,00 € 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»), για την προμήθεια ανταλλακτικών και για
εργασίες συντήρησης – επισκευής για τα μηχανήματα και οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας
Ιωαννίνων, καθώς και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα, διάφορα υλικά κ.λ.π.),
όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα:
Α/Α

ΑΡΙΘ.ΜΗΧΟΧΗΜ.

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ-ΟΧ

1

ΜΕ 103974

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
(ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣΛΕΠΙΔΑ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ)

2

ΜΕ 119462

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΟΛΛΗΜΑΤΑ ΣΕ
ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΣΑΣΙ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΠΑΤΩΜΑ ΚΑΡΟΤΣΑΣ ΣΤΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΡΑΟΥΛΑ ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ
ΤΥΜΠΑΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΣΑΠΙΣΜΑΤΑ ΒΑΨΙΜΟ,
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΣΠΟΡΕΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΟΛΛΗΜΑΤΑ ΣΕ
ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΜΠΟΥΜΑ ΚΑΙ
ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΟΥ ΚΟΥΛΟΥΡΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΥΡΟΥ
ΜΠΟΥΜΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΣΑΠΑΣ

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ
24%

5.400,00 €

6.696,00 €

7.500,00 €

9.300,00 €
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ΦΟΡΤΗΓΟ
(ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ)

ΚΗΗ 6038

3

4

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ,
ΚΟΛΛΗΜΑΤΑ ΣΑΠΊΣΜΑΤΑ,
ΑΛΛΑΓΗ ΡΑΟΥΛΑ ΚΑΙ
ΤΥΜΠΑΝΑ, ΑΛΛΑΓΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ,
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΑΚΑΡΙΣΜΕΝΟ
ΜΑΧΑΙΡΙ, ΑΛΛΑΓΗ
ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΚΑΙ
ΕΛΑΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (5ο
ΧΙΛ. Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

7.100,00 €

8.804,00 €

600,00 €

744,00 €

20.600,00 €

25.544,00 €

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 3/179/28-01-2021
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 9504/165/26-01-2021
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 13ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια λαμαρινών (τσίγκια) για την αποκατάσταση σταυλικών εγκαταστάσεων
εξαιτίας των καταστροφικών φαινόμενων (θυελλώδεις άνεμοι, ανεμοστρόβιλοι κλπ) που έπληξαν
την Περιφέρεια Ηπείρου».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Αυτοτελούς Δνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 477/27-01-2021 έγγραφο, συνημμένο με
αρ. πρωτ. 194/27-01-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη…
4.Την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 10615/326/27-01-2021 απόφαση περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης & ορισμός
αποφαινομένων οργάνων.
5.Τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ανεμοστρόβιλοι) πρωτοφανούς εντάσεως που έπληξαν την Περιφέρεια
Ηπείρου.
Λόγω των σφοδρών και ισχυρών θυελλωδών ανέμων (ανεμοστρόβιλοι) πρωτοφανούς εντάσεως που έπληξαν
την Περιφέρεια Ηπείρου το τελευταίο διάστημα προκλήθηκαν σοβαρές και εκτεταμένες ζημιές σε μεγάλο
εύρος της Περιφέρειάς μας.
Τα καταστροφικά αποτελέσματα των ανωτέρω φαινομένων ήταν ιδιαιτέρως έντονα και υπέστησαν σοβαρές
ζημιές και πολλές σταυλικές εγκαταστάσεις οι οποίες χρήζουν άμεσης βοήθειας για τη γρήγορη
αποκατάστασή τους για λόγους ασφαλείας του ζωικού κεφαλαίου καθώς είναι ζωτικής σημασίας για την
περιοχή.
Παρακαλούμε, λοιπόν, όπως εγκρίνεται τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης για την προμήθεια λαμαρινών
(τσίγκια) μέχρι του ποσού των 20.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (24.800,00 € με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022».Υποέργου: «Προμήθεια λαμαρινών (τσίγκια) για την
αποκατάστασή σταυλικών εγκαταστάσεων εξαιτίας των καταστροφικών φαινόμενων (θυελλώδεις άνεμοι,
ανεμοστρόβιλοι κλπ) που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου».…».
6.

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

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη συνολικού ποσού € 24.800,00 με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της σχετικής
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2020ΕΠ53000001 και
τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια λαμαρινών (τσίγκια) για την
αποκατάσταση σταυλικών εγκαταστάσεων εξαιτίας των καταστροφικών φαινόμενων (θυελλώδεις άνεμοι,
ανεμοστρόβιλοι κλπ) που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου», λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές και
εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν σε μεγάλο εύρος της Περιφέρειας Ηπείρου, εξαιτίας των σφοδρών
και ισχυρών θυελλωδών ανέμων, πρωτοφανούς εντάσεως (ανεμοστρόβιλων) με αποτέλεσμα να
υποστούν σοβαρές ζημιές πολλές σταυλικές εγκαταστάσεις, οι οποίες χρήζουν άμεσης βοήθειας για
γρήγορη αποκατάστασή τους, καθώς και για την ασφάλεια του ζωικού κεφαλαίου που είναι ζωτικής
σημασίας για την περιοχή.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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