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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία 
αποτελείται από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο, δύο (2) Αντιπεριφερειάρχες ως μέλη, 
όπως ορίσθηκαν με την αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και 
οκτώ (8) Περιφερειακούς Συμβούλους ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά), όπως εκλέχθηκαν με 
την αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τακτικά Μέλη:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος 

Γ. Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Σίμου - Τάσιου Αναστασία, Περιφερειακός Σύμβουλος 

2. Μπραΐμη - Μπότση Σταυρούλα, Περιφερειακός Σύμβουλος 

3. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

4. Γκούμας Αχιλλέας, Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, 

6. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος  

7. Νάνος Ευστάθιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

8. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. οικ. 
30602/523/05-03-2021 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα μέλη:  

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

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

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 
30602/523/05-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά 
μέσα ενημέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, συζήτησε και 
αποφάσισε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, ως εξής: 

1. Έγκριση του από 04-03-2021 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 «Επείγουσα αντιστήριξη σε μνημεία Λάκκα Αώου και Ηλιοχώρι» προϋπολογισμού 
55.800,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

2. Έγκριση του από 05-03-2021 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 ζημιών που προκλήθηκαν στο κωδωνοστάσιο του Ι.Ν Αγίου Γεωργίου 
Ελάτης», προϋπολογισμού € 68.200,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της 
διαπραγμάτευσης. 

3. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – 
Πατρών έως όρια Ηπείρου», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ. 

4. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού 
προς Φροσύνη Σουλίου», προϋπολογισμού € 535.000,00 με ΦΠΑ. 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φιλιππιάδας», 
αναδόχου «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Ε. 
ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ», 
μέχρι την 30-06-2021. 

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και άρση επικινδυνότητας Δημοτικού Σχολείου 
Καρβουναρίου», αναδόχου «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ. ΝΑΣΤΟΥ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 29-06-2021. 

7. Έγκριση του 2ου  Συγκριτικού (Τελικού) Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας με Εγνατία οδό (Τμήμα 
Παραμυθιά - Μεσοπόταμος)», με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών: «"ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ 
Ε.Ε."/ "DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε."/ "ΚΑΣΤΩΡ Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ"/ "Σ.Σ.Ε. & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε."/ "ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ"/ "ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ"/ "ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ"». 

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο 
της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή 
αποχετευτικών αγωγών (δίκτυα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης) και αντλιοστασίων στα όρια 
του Δήμου Πρέβεζας». 

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μεταφορά δικτύου οπτικών ινών της Vodafone 
AE, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες έργου οδός 
Σταύρου Νιάρχου». 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μεταφορά δικτύου οπτικών ινών της Forthnet 
AE, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες έργου οδός 
Σταύρου Νιάρχου». 
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11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση του οδικού ηλεκτροφωτισμού 
εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας και ΠΕ Πρέβεζας έτους 2021 (παροχή 
υπηρεσιών). 

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια υλικών για τον ηλεκτροφωτισμό 
επί της ΕΟ Ιωαννίνων - Πρεβέζης στη θέση Λούτσα - Φλάμπουρα». 

13. Απόφαση για την κατάπτωση ή μη της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό για 
την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου 
χαράδρας Βίκου Ζαγορίου», βάσει της σχετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου 
Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

14. Απόφαση για την κατάπτωση ή μη της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό για 
την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», βάσει της 
σχετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

15. Απόφαση για την κατάπτωση ή μη της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό για 
την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - 
Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών», βάσει της σχετικής γνωμοδότησης του 
Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

16. Έγκριση παράτασης συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Developing and 
promoting extreme tourism in Greece Albania cross-border area” με το ακρωνύμιο “EX.TOUR”,  
του Προγράμματος Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» 

17. Έγκριση παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου για τις 
ανάγκες υλοποίησης του έργου «Post ALphabetical Interactive Museum using Participatory, 
Space-Embedded, Story-Telling» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής 
Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020». 

18. Έγκριση του Πρακτικού 13/23-02-2021 Προσωρινής Παραλαβής της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «ADRION 5 
SENSES – Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all five Senses», στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020. 

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την δημοσίευση της ανακοίνωσης, αναφορικά με 
την πρόσληψη με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου για την 
υλοποίηση του έργου “RESOR” – Promoting best practices to support energy efficiency and 
renewable energy in European islands and remote regions (PGI05092) του Προγράμματος 
Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE. 

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παράταση των συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ, 
τεσσάρων (4) ατόμων για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων 
αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που προέκυψαν λόγω της εξάπλωσης της 
νόσου του κορωνοϊού COVID-19. 

21. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, όπως διαμορφώθηκε μετά την 1η Τροποποίησή του. 

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, διενέργειας των συνοπτικών διαγωνισμών για τις 
προμήθειες γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και αναλώσιμων ειδών (μελανιών και 
toner για fax και εκτυπωτές), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 
2021 και συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας. 

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 
(π.κ.2013ΕΠ03000013)». 

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου «Καταπολέμηση 
κουνουπιών για την περιοχή Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2021». 

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κατοχύρωση του σήματος και της ονομασίας 
του δικτύου μονοπατιών Epirus Trail. 

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 
έκδοση του βιβλίου με τίτλο «Προβληματισμοί» του Χρήστου Μασσαλά. 
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27. Έγκριση άσκησης ενδίκου μέσου (παρέμβαση) ενώπιον του του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
υπέρ της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ τ.Β 2773/08-07-2020) 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της όμοιας, με αριθμό 
ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12.8.2020 (ΦΕΚ τ.Β 3462/20-08-2020) τροποποίησης αυτής και 
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας 
Ηπείρου.  

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για την περιοχή Πηγάδια – Μονολίθι (παροχή υπηρεσιών)». 

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου». 

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης προσβάσεων και διευθέτηση του ρέματος Ντουρλιμά 
(παροχή υπηρεσιών). 

31. Έγκριση εκμίσθωσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου Άγριλλος της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας, με απευθείας ανάθεση σε αλιευτικό συνεταιρισμό, βάσει του Πρακτικού 1/22-02-2021 
της Επιτροπής Διενέργειας της δημοπρασίας. 

32. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Κατασκευή τεχνικών έργων στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου ΠΕ Άρτας», αναδόχου 
Σπυρίδωνα Κ. Ζιώβα  Ε.Δ.Ε., μέχρι την 01-06-2021. 

33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση με το  δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας -Εγνατία Οδός και 
Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)». 

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων 
ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας για καθαρισμούς και διευθέτηση ρέματος 
σε γειτνίαση με το χώρο του ΒΙΟ.ΠΑ Θεσπρωτίας προς αποφυγή πλημμυρών και καταστροφών 
εντός αυτού. 

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2021», προϋπολογισμού 
δαπάνης € 18.600,00 με ΦΠΑ. 

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την επιστροφή χρηματικών 
ποσών που κατατέθηκαν εκ παραδρομής για μεταβίβαση οχημάτων. 

37. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε Θεσπρωτίας οικ. 
έτους 2021 όπως διαμορφώθηκε μετά την 1η Τροποποίησή του, για οφειλές παρελθόντων ετών. 

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια αδρανών υλικών λατομείου για την αποκατάσταση προσβάσεων στα όρια 
Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας». 

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και αλιευτικού καταφυγίου Καστροσυκιάς από 
προσχώσεις (παροχή υπηρεσιών)». 

40. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός 
αλιευτικού καταφυγίου Μύτικα Δ. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 2.875.000 με ΦΠΑ. 

41. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/02-03-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του επαναληπτικού ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για 
τα έτη 2021 και 2022, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης», συνολικού προϋπολογισμού € 
361.144,92 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

42. Έγκριση των Πρακτικών Ι/24-02-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/03-03-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την υλοποίηση της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
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ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016"-ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με Κωδικό ΟΠΣ 5000146» 
Υποέργο 1, “ΤΡΟΦΙΜΑ 2016” και Υποέργο 2, “ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ) 
2016” προϋπολογισμού € 117.475,85 πλέον ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.). 

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

44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τακτοποίηση οφειλών της Π.Ε. Άρτας έτους 2020. 

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 Πρακτικού IV/03-03-2021 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-10-2020 
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. 

2. Έγκριση του από 23-02-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου «Αναβάθμιση των 
εγκαταστάσεων Ιαματικών πηγών Πρέβεζας με έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης» 
προϋπολογισμού 1.383.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου «Thematic Routes and Networks - 
TheRout_Net» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A 
«Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020». 

3. Έγκριση του 2ου/08-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου «Εργασίες επούλωσης οπών στους 
ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή Υπηρεσιών)», 
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

4. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση Ι.Ν Αγίας Τριάδος Ροδοτοπίου Δήμου Ζίτσας - Συντήρηση-στερέωση 
αγιογραφιών και τέμπλου».  

5. 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 «Αντικατάσταση Κολεκτέρ - αγωγών κατάθλιψης και υδραυλικών εξαρτημάτων 
αντλιοστασίου Α2 του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς», προϋπολογισμού € 39.854,00 με ΦΠΑ. 

6. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδών στην περιοχή Σαρακήνικο Πάργας και λήψη ειδικών μέτρων μετά 
τις γεωτρήσεις στην περιοχή», προϋπολογισμού € 348.000,00 με ΦΠΑ. 

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός του δρόμου Πάργας – Ανθούσας – Αγιάς – όρια 
με Πέρδικα (παροχή υπηρεσιών)» 

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 
25ης Μαρτίου στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου. 

9. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 31584/1530/08-03-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με 
θέμα «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την εκτέλεση άμεσων και  επειγουσών εργασιών 
καθαρισμού ρεμάτων, χαντακιών, τάφρων κλπ με την απομάκρυνση φερτών υλικών, 
επιχωματώσεων, απορριμμάτων κλπ. για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων σε 
περιοχές της ΠΕ Θεσπρωτίας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων». 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση 
μηχανημάτων για την αποκατάσταση εσοδευτικών στομίων της θέσης Σόλιμπος και Αετός του 
ιβαροφυλακίου Λογαρού». 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας. 
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12. Έγκριση του Πρακτικού Ι/05-03-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου  της Π.Ε. Άρτας «Καταπολέμηση 
κουνουπιών για την περιοχή της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 30.000,00 με 
Φ.Π.Α. 

13. Έγκριση  τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. 
Άρτας, για το σχολικό έτος 2020-2021 με άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, του αριθμ. 
2796/07-08-2020 (Α/Α Συστήματος: 95949) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανανέωση του συμβολαίου πλήρους 
συντήρησης για το Πρόγραμμα σύνταξης μελετών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ACE ERP eCM - 
Κατασκευή, ACE ERP eCM - Μελέτη/Κοστολόγηση, ACE ERP eCM - ΣΑΥ ΦΑΥ και ACE ERP 
eCM – Επιμετρήσεις, για το έτος 2021 μαζί με συνδρομή συντελεστών αναθεώρησης. 

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

16. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-11-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση επέκτασης 
περιφερειακής οδού Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού 570.000,00 € με ΦΠΑ. 

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» στην Π.Ε. Πρέβεζας. 

18. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου 
της 25ης Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. 

19. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων στην περιοχή Άγιος Ανδρέας Πρέβεζας μετά την έγκριση του ΚΑΣ 
των μελετών της περιοχής (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ. 

20. 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 κατολισθήσεων και δημιουργία κόμβου Αγίου Ανδρέα – Ζωτικού και 
οδού προς Τύρια –Σιστρούνι», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και 
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από 04-03-2021 έκτακτης, δια περιφοράς, 
συνεδρίασης. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/351/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 
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 

Έγκριση του από 04-03-2021 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 
«Επείγουσα αντιστήριξη σε μνημεία Λάκκα Αώου και Ηλιοχώρι» προϋπολογισμού 55.800,00 € με 
ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 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 αριθμ. 3/169/28-01-2021 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 υλοποίηση 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 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. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 3420/04-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 520/04-03-
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 
ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗ, με ποσό προσφοράς 42.750,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 5%. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και 
στη σχετική αριθμ. 3/169/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τοποθετήθηκε ως εξής: 
«Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μας για την εκτέλεση έργων με προσφυγή στη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. Εκτιμούμε ότι το 
συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να είχε προγραμματισθεί, όμως συμφωνούμε λόγω της σοβαρότητας 
και του επείγοντος της εκτέλεσής του».  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 04-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 02-03-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 20447/2323/15-02-2021 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 3/169/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «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», βάσει της σχετικής 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, 
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το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των 
φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, ήτοι των 
υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ β) ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ και γ) 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος 
συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον 
έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον 
σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας, βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς 
εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης  

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα 
«ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ», 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 «ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ», με ποσό προσφοράς 42.750,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
και ποσοστό έκπτωσης 5%. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «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», στον οικονομικό φορέα «ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ», με ποσό προσφοράς 42.750,00 € 
χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 5% και 

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ», και 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 42.750,00 € χωρίς 
ΦΠΑ 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) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

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

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

Διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 
τιμή, κατά το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 95, παρ. 2α, του 
Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου « 
Επείγουσα  αντιστήριξη σε μνημεία  Λάκκα  Αώου και Ηλιοχώρι », 
προϋπολογισμού 55.800,00€ με Φ.Π.Α.. 
  
 
Στα Ιωάννινα, την 02-03-2021 ημέρα Τρίτη και  ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος 
2. Δόνου Αμαλία , Αρχιτέκτων  Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος  
3. Κερομύτη  Αγνή, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος 
 
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και 
σύμφωνα με: 

- Την υπ. αριθμ. 129251/4202/22-09-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2020ΕΠ53000002. 

- Την υπ. αριθμ. 3/169/28-01-2021 (ΑΔΑ : 6ΑΝΔ7Λ9-63Ε) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 
για το έργο   « Επείγουσα  αντιστήριξη σε μνημεία  Λάκκα  Αώου και Ηλιοχώρι »,  

- Την υπ. αριθμ. 20447/2323/15-02-2021 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. 

- Το από 18-02-2021 Πρακτικό κλήρωσης για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών 
μελών της επιτροπής διαγωνισμού.  

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

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

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

 

Α/Α Αρ. πρωτ/ημερομηνία Επωνυμία προσφέροντα 

1 23723/2759/22-02-2021 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ    

2 
 

27247/3143/01-03-2021 
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ   

3 27254/3145/01-03-2021   ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ   

 

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 20447/2323/15-02-2021 πρόσκληση κάθε φάκελος 
προσφοράς (προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, 
φάκελο δικαιολογητικών και φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι 
δικαιολογητικών και μονογράφηκαν τα δικαιολογητικά από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε σε δημόσια συνεδρίαση τις οικονομικές 
προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε 
συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής των 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και ο έλεγχος ομαλότητας. Ακολούθως  οι προσφορές 
καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη 
οικονομική προσφορά (Πίνακας 2 ). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

1ος ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ    43.650,00€ 3,00% 

2ος ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  44.100,00€ 2,00% 

3ος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ 44.100,00€ 2,00% 

 

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

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

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

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια 
εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας βελτίωσε την προσφερόμενη 
έκπτωση του από 3,00% σε 5,00% (όπως φαίνεται με τη συμπλήρωση του έντυπου 
οικονομικής προσφοράς  Β΄ κύκλου διαπραγμάτευσης με το 
υπ.αριθμ.πρωτ.28939/3294/03-03-2021 έγγραφό του.) 

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

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

1ος  ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ   42.750,00€ 5,00% 

2ος ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  44.100,00€ 2,00% 

3ος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ  44.100,00€ 2,00% 

 
Η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. πρωτ. 27254/3145/03-03-2021  έγγραφό της, τον 
προσωρινό μειοδότη « ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ » 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 4 Μαρτίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε σε 
συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη « ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ  » με το αριθ. πρωτ. 
29737/3420/04-03-2021 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 Επ. Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης του έργου «Επείγουσα  αντιστήριξη σε μνημεία  Λάκκα  Αώου και 
Ηλιοχώρι », στον οικονομικό φορέα « ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ»,ο οποίος είναι προσωρινός 
μειοδότης με ποσό προσφοράς 42.750,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 5%.  
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επ. 

Διαγωνισμού ως κατωτέρω.  

Ιωάννινα  04-03-2021 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΕΛΑ  

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΔΟΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 

 

ΚΕΡΟΜΥΤΗ  ΑΓΝΗ 

 

  

ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ



-13- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/352/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση του από 05-03-2021 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 ζημιών που προκλήθηκαν στο κωδωνοστάσιο του Ι.Ν Αγίου Γεωργίου Ελάτης», 
προϋπολογισμού € 68.200,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της 
διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 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 αριθμ. 3/142/28-01-2021 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 υλοποίηση 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 από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 614/19-01-2021 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. 3419/05-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 526/05-03-
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 
ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗ, με ποσό προσφοράς 52.250,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 5%. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και 
στη σχετική αριθμ. 3/142/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τοποθετήθηκε ως εξής: 
«Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μας για την εκτέλεση έργων με προσφυγή στη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. Εκτιμούμε ότι το 
συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να είχε προγραμματισθεί, όμως συμφωνούμε λόγω της σοβαρότητας 
και του επείγοντος της εκτέλεσής του».  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 05-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 23-02-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 19407/2208/12-02-2021 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 3/142/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο 
κωδωνοστάσιο του Ι.Ν Αγίου Γεωργίου Ελάτης», προϋπολογισμού 68.200,00 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», 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, 
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το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των 
φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, ήτοι των 
υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ και β) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο 
διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση 
του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του 
Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας, βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς εκάστου υποψηφίου 
αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης  

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα 
«ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ», 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 «ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ», με ποσό προσφοράς 52.250,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
και με ποσοστό έκπτωσης 5%. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο κωδωνοστάσιο του Ι.Ν Αγίου 
Γεωργίου Ελάτης», προϋπολογισμού 68.200,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», στον οικονομικό φορέα «ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ», με ποσό προσφοράς 
52.250,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 5% και 

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ», και 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 52.250,00 € χωρίς 
ΦΠΑ 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) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

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

 
 

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

 

Διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 
τιμή, κατά το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 95, παρ. 2α, του 
Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου 
«Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο κωδωνοστάσιο του Ι.Ν. Αγίου 
Γεωργίου Ελάτης», προϋπολογισμού 68.200,00€ με Φ.Π.Α.. 
  

 
Στα Ιωάννινα, την 23-02-2021 ημέρα Τρίτη και  ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Χρήστος Καραγιαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος 
2. Άννα Μπάσιου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος  
3. Αγνή Κερομύτη, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος 
 
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και 
σύμφωνα με: 

- Την υπ. αριθμ. 151665/4913/26-10-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2020ΕΠ53000002. 

- Την υπ. αριθμ. 3/142/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου, έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για το έργο 
«Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο κωδωνοστάσιο του Ι.Ν. Αγίου 
Γεωργίου Ελάτης». 

- Την υπ. αριθμ. 19407/2208/12-02-2021 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. 

- Το από 15-02-2021 Πρακτικό κλήρωσης για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών 
μελών της επιτροπής διαγωνισμού.  

Συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 339 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 δύο (2) προσφορές, ο 
Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.  

ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ



-17- 
 

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.  

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών ακολούθησε σε ανοικτή 
συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον 
Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους 
στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό (Πίνακας 
1). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 
 

Σειρά 
κατάταξης 

προσέλευσης 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση  

(%) 

1 ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ 52.800,00€ 4,00% 

2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 53.900,00€ 2,00% 

 
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 των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης. 
Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον  
κατωτέρω Πίνακα 2  κατά σειρά μειοδοσίας.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

1ος ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ 52.800,00€ 4,00% 

2ος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 53.900,00€ 2,00% 

 

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. 

Η επιτροπή κατά την ίδια συνεδρίαση έκρινε ότι οι προσφορές που υποβλήθηκαν δεν 
ήταν αρκετά συμφέρουσες και αποφάσισε να καλέσει τους συμμετέχοντες που οι 
προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές να υποβάλλουν νέες βελτιωμένες οικονομικές 
προσφορές. 
Με μέριμνα του Προέδρου της επιτροπής στάλθηκε η με αριθ. πρωτ. 23718/2758/23-02-
2021 Πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου προς τους 
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οικονομικούς φορείς, για υποβολή βελτιωμένων οικονομικών προσφορών, προκειμένου 
να διεξαχθεί β’ γύρος διαπραγμάτευσης. 
 

(β’ γύρος διαπραγμάτευσης) 
 

Στις 02 Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε σε 
συνέχιση της από 23-02-2021 διακοπείσας συνεδρίασης, προκειμένου να προβεί σε 
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων που 
υποβλήθηκαν, όπως ζητήθηκε με την αριθ. πρωτ. 23718/2758/23-02-2021 Πρόσκληση 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου προς τους οικονομικούς φορείς, για 
υποβολή βελτιωμένων οικονομικών προσφορών, προκειμένου να διεξαχθεί β’ γύρος 
διαπραγμάτευσης. 
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. 
Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκε μία (1) προσφορά οικονομικών φορέων πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς, στον 
έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των 
υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης. 
Ο οικονομικός φορέας  «ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ» βελτίωσε την προσφερόμενη έκπτωσή 
του από 4,00% σε 5,00%.  
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 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

1ος ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ 52.250,00€ 5,00% 

2ος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 53.900,00€ 2,00% 

 
 

Η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. πρωτ. 24916/2904/02-03-2021 έγγραφό της, τον 
προσωρινό μειοδότη «ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ» να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών από τη 
λήψη της παρούσας, σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, επικαιροποιημένα 
και σε ισχύ τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, όπως δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ και 
απαιτούνται για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς 
και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε 
σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. 
Στις 05 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε 
σε συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη «ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ» με το αριθ. πρωτ. 
29734/3419/04-03-2021 έγγραφό του. 
Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, 
διαπίστωσε ότι:  
 

ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ



-19- 
 

 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 ζημιών που προκλήθηκαν στο 
κωδωνοστάσιο του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ελάτης», προϋπολογισμού 68.200,00€ με 
Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα «ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗ», ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης 
με ποσό προσφοράς 52.250,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 5,00 %.  
 
Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.  

 
Ιωάννινα  05-03-2021 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΑΝΝΑ ΜΠΑΣΙΟΥ 

 

 

ΑΓΝΗ ΚΕΡΟΜΥΤΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/354/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 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 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
οδού προς Φροσύνη Σουλίου», προϋπολογισμού € 535.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 4/236/10-02-2021 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 οδού προς 
Φροσύνη Σουλίου», προϋπολογισμού 535.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1915/08-02-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα 
με την αριθμ. 13859/1584/08-02-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της 
σχετικής πίστωσης σε βάρος  του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α.2017ΕΠ03000002  
και τίτλο «Αποκατάσταση – βελτίωση επαρχιακής οδού από κόμβο Εγνατίας οδού – Αγία 
Κυριακή – Ιερός Χώρος Σουλίου», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης 
εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3507/05-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 524/05-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία,  
λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της από 05-03-2021 (mimed-ecb-a-2-id-aa-8700-eba) 
ηλεκτρονικής κλήρωσης από το ΜΗΜΕΔ, εισηγείται την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας 
Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου 
του θέματος, με ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού την 2η Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης την 2η Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 
π.μ. για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού προς 
Φροσύνη Σουλίου», προϋπολογισμού 535.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α.2017ΕΠ03000002  και τίτλο «Αποκατάσταση – βελτίωση 
επαρχιακής οδού από κόμβο Εγνατίας οδού – Αγία Κυριακή – Ιερός Χώρος Σουλίου», 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
προέκυψαν από την από 05-03-2021 (mimed-ecb-a-2-id-aa-8700-eba) κλήρωση, και ορίζει τα 
μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 
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Τακτικά μέλη: 

1 Βαρζώκα Γεωργία ΠΕ Χημικών Μηχανικών στο Δήμο Ιωαννιτών, Πρόεδρος 

2 Παπαδημητρίου Βλάσιος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στην Περιφέρεια Ηπείρου 

3 Λώλος Δημήτριος ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών στο Δήμο Ιωαννιτών 

 

Αναπληρωματικά μέλη: 

1 Μακρή Κυριακή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στο Δήμο Ιωαννιτών,  αναπληρώτρια 
Προέδρου 

2 Ευτυχιάδου Ευτυχία ΠΕ Γεωπονίας στο Δήμο Ιωαννιτών 

3 Γκεσούλης Κων/νος  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στην Περιφέρεια Ηπείρου 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/355/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου 
Φιλιππιάδας», αναδόχου «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Ε.Ε. ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ», μέχρι την 30-06-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3054/01-03-2021 έγγραφο συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 470/01-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Σχετικά με το έργο σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:  

1) Ο προϋπολογισμός του έργου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φιλιππιάδας» 

είναι 3.220.000,00€ με Φ.Π.Α. της πράξης «Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών του πρώην 

Δήμου Φιλοθέης και Καμπής Άρτας και επέκταση ΕΕΛ Φιλιππιάδας Δήμου Ζηρού της Περιφέρειας 

Ηπείρου», η οποία εντάχθηκε στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020 με Κωδικός ΟΠΣ 

508702 (Κ.Α. 2015ΕΠ01880003).  

2) Ανάδοχος του έργου είναι η «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Ε. 

ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ». 

3) Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι 1.267.333,06€ χωρίς Φ.Π.Α. βάσει της προσφοράς, το δε 

συμφωνητικό υπογράφηκε την 12-8-2016. 

4) Με την αριθ. 6/315/16-2-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 12-6-2018. 

5) Με την αριθ. 21/1180/8-6-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 12-9-2018. 

6) Με την αριθ. 33/1985/3-10-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-11-2018. 

7) Με την αριθ. 38/2501/21-11-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 28-2-2019. 

8) Με την αριθ. 9/460/1-3-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-7-2019. 

9) Με την αριθ. 27/2153/29-8-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-12-2019. 

10) Με την αριθ. 27/2153/29-8-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-12-2019. 

11) Με την αριθ. 3/184/28-1-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-3-2020. 

12) Με την αριθ. 10/531/15-4-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-6-2020. 

13) Με την αριθ. 15/857/19-6-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-9-2020. 

14) Με την αριθ. 27/1868/27-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31.12.2020. 

15) Με την αριθ. 2/84/20-1-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 27-02-2021. 

16) Αυτή τη χρονική στιγμή έχει εκτελεστεί το 100% των εργασιών. Δεν έχει διενεργηθεί η δοκιμαστική 

λειτουργία της ΕΕΛ. 

17) Με την αρ. πρωτ. 521/25-2-2021 Διατύπωση Γνώμης για την Τροποποίηση Σύμβασης η Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, διατυπώνει θετική γνώμη για τη χορήγηση παράτασης με 

αναθεώρηση με νέα προθεσμία περάτωσης του συνόλου των εργασιών του έργου την 30-6-2021.  
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Ο ανάδοχος του έργου του θέματος, σε συνέχεια της από 18-1-2021 αίτησής του για παράταση προθεσμίας 

περαίωσης του έργου, επανέρχεται με την από 17-2-2021 αίτησή του και με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, 

ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι 30-6-2021, με δικαίωμα 

αναθεώρησης, διότι τους τελευταίους δύο μήνες του χρονοδιαγράμματος προβλέπονται διαδικασίες «Θέσης 

των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» και «Δοκιμές Ολοκλήρωσης». Οι ανωτέρω διαδικασίες προϋποθέτουν 

την επαρκή τροφοδοσία της ΕΕΛ σε λύματα από τις αποχετεύσεις, το οποίο θα συμβεί όταν αυτές 

κατασκευαστούν και λειτουργούν πλήρως. Τα δύο έργα αποχέτευσης, των οποίων τα λύματα οδηγούνται στην 

εν λόγω Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα.  

Επομένως, εισηγούμαστε τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, η οποία λήγει στις 

27-2-2021 μέχρι τις  30-6-2021 με δικαίωμα αναθεωρήσεως...». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φιλιππιάδας», 
αναδόχου «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Ε. 
ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ», 
μέχρι την 30-06-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 521/25-
02-2021 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στις προηγούμενες σχετικές 
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 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) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/356/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και άρση επικινδυνότητας Δημοτικού Σχολείου 
Καρβουναρίου», αναδόχου «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ. ΝΑΣΤΟΥ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 29-06-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

http://www.php.gov.gr/
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 17548/04-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
518/04-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: «…. 5.Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του 

αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 29-07-2019  για ποσό 79.032,26€ χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική 

προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες και λήγει στις  29-07-2020 και με την υπ’ 

αριθ. 18/1088/17-07-2020  (ΑΔΑ : 63097Λ0-8ΕΠ) απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την  29-01-2021. 7.  Με την από  

28-12-2020 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι 

την  29-06-2021 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης του έργου μέχρι την  29-06-2021, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών, την σύνταξη  Α.Π.Ε. 

και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16. Και επειδή   

Ο χρόνος παράτασης έως την 29-06-2021 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού 

αντικειμένου της εργολαβίας. Απαιτείται επιπλέον χρόνος, καθώς υλοποιείται το υπόλοιπο για την 

αποπεράτωση των συμπληρωματικών εργασιών που προέκυψαν προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα 

από τον πρόσφατο σεισμό. Επίσης στον απαιτούμενο χρόνο θα γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για το 

κλείσιμο του φακέλου της εργολαβίας. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 95,00% των εργασιών του έργου Ε ι σ 

η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο έληξε την  29-01-

2021 μέχρι την  29-06-2021 και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου. 

....». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και άρση επικινδυνότητας Δημοτικού Σχολείου 
Καρβουναρίου», αναδόχου «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ. ΝΑΣΤΟΥ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 29-06-2021, με 
δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/357/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 
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 2ου Συγκριτικού (Τελικού) Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας με Εγνατία οδό (Τμήμα 
Παραμυθιά - Μεσοπόταμος)», με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών: «"ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ 
Ε.Ε."/ "DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε."/ "ΚΑΣΤΩΡ Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ"/ "Σ.Σ.Ε. & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε."/ "ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ"/ "ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 
ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ"/ "ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ"». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών 
και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», τα προεδρικά διατάγματα και αποφάσεις που 
εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, καθώς και την ΔΜΕΟ/Α/01257/09-08-05 «Έγκριση Κανονισμού 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του 
Ν.3316/2005», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30.12.2005 (ΦΕΚ 58Β/2006) 
και ΔΜΕ0/α/ο/2229/4.7.2006 (ΦΕΚ 900Β/2006) αποφάσεις, και την εγκύκλιο Δ15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 
421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων, το Ν. 3669/08 το Ν. 3481/2006, το Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Π.Δ. 
131/1998, του Ν. 4053/2012 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015, καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147). 

5. Την αριθμ. 33/1990/03-10-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

6. Την αριθμ. 30/1985/19-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
διάλυση της σύμβασης, με διακοπή της εκπόνησης του σταδίου: "Φάση 3: Προμελέτες Έργων, Α. 
Χάραξη Φακέλου έργου", της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - 
Πρέβεζας με Εγνατία οδό (Τμήμα Παραμυθιά - Μεσοπόταμος)», που χρηματοδοτείται από τη 
ΣΑΜΠ018/3 Ηπείρου με ΚΑ2007ΜΠ01830003, με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών: 
«"ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ Ε.Ε."/ "DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε."/ "ΚΑΣΤΩΡ Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ"/ "Σ.Σ.Ε. & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε."/ "ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ"/ "ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ"/ "ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ"». 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 3221/02-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 478/02-03-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 /Α/22-02-2005)  «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 

παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε  με τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ισχύει μέχρι σήμερα. 

2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

3. Του Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου». 

4. Του Ν. 716/77 «Περί μητρώου μελετητών και ανάθεσης και εκπόνησης μελετών», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 194/79. 

5. Του 696/74 «Περί αμοιβών μηχανικών κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 

Π.Δ. 515/89. 

6. Του Ν.3316/22-2-2005 «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών 

και άλλες διατάξεις» - όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει - και όλες οι κανονιστικές πράξεις (Π.Δ. και Υ.Α.) που 

έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και όλες οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του. 

7. Την υπ’ αριθ. 2/3-1-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Ορισμός Γενικών Διευθυντών και 

Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου». 

8. Τις με αριθ. 5019/568/3-2-201 και 43282/3418/07-07-2011 Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: 

«Τοποθέτηση υπαλλήλων στην Περιφέρεια Ηπείρου». 

9. Του Π.Δ. 7/31-01-2013 ¨Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών 

και Υπηρεσιών του Ν. 3316/2055 κλπ αρμοδιότητας των Περιφερειών¨ όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 

81/Α΄/05-04-2013, καθώς επίσης και την διευκρινιστική εγκύκλιο αριθ. 6/17-04-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, 

και 

10. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών λοιπών κανονιστικών διατάξεων, καθώς και γενικότερα κάθε 

διάταξης (νόμου, Π.Δ., Υπουργικής Απόφασης κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 

δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω. 

και λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό - εξέλιξη της σύμβασης: 

1. Την με αριθμ. 4317/12-07-2007 απόφαση του Γ.Γ.Π.Η., με την οποία εντάχτηκε η μελέτη στο ΠΕΠ Ηπείρου 2000-

2006 με κωδικό ΟΠΣ 115843. 

2. Την με αριθ. 18382/884/17-03-2008 απόφαση της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκαν τα συμβατικά 

τεύχη της μελέτης. 

3. Την με αριθμ. 5819/20-08-2009 απόφαση του Γ.Γ.Π.Η., με την οποία  απεντάχθηκε η μελέτη από το ΠΕΠ Ηπείρου 

2000-2006 και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους μέσω της ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου. 

4. Την με αριθμ. 7183/25-08-2009 απόφαση του Γ.Γ.Π.Η., με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 2.306.785,42 € 

για την μελέτη σε βάρος των πιστώσεων του έργου ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου με Κ.Α. 2007ΜΠ01830003 και ορίσθηκε 

ως Διευθύνουσα Υπηρεσία της σύμβασης το Τμήμα Μελετών της Δ.Δ.Ε./Π.Η,  και ως Προϊσταμένη Αρχή η 

Δ.Δ.Ε./Π.Η. 

5. Την με αριθμ. 3334/26-08-2009 απόφαση της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της 

μελέτης στα συμπράτοντα γραφεία μελετών: ¨ΓΕΟΔΟΜΗ Ε.Ε.¨ - ΄DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.¨ - 

¨ΚΑΣΤΩΡ Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ¨ - ¨Σ.Σ.Ε. & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε.¨ - 

¨ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ¨ - ¨ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ¨ - ¨ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ¨., με ποσό 

οικονομικής προσφοράς 1.398.984,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και με μέση τεκμαρτή έκπτωση 20%.  
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6. Το με αριθμ. 4398/14-12-2009 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (τμ. Π-Μ της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, με το 

οποίο ζητήθηκε η εξέταση λύσεων (και λοφώδη Χάραξη) από τους εμπλεκόμενους Δήμους της περιοχής της μελέτης. 

7. Η σύμβαση (ιδιωτικό συμφωνητικό) μεταξύ του Δ/ντή  Δημοσίων Έργων και του νόμιμου εκπροσώπου του αναδόχου 

για την εκπόνηση της μελέτης υπεγράφη στις 21-10-2010 και για ποσό 1.398.984€ ( χωρίς Φ.Π.Α), που αποτελεί την 

οικονομική προσφορά του αναδόχου και συμβατική αμοιβή της σύμβασης με την κάτωθι διάκριση ομάδας μελετών. 

Μελέτη Τοπογραφίας  329.367,00 πλέον ΦΠΑ 

Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων 478.063,00 πλέον ΦΠΑ 

Μελέτες Η/Μ Έργων 51.168,00 πλέον ΦΠΑ 

Μελέτες Στατικών 143.031,00 πλέον ΦΠΑ 

Μελέτη Υδραυλικών Έργων 24.111,00 πλέον ΦΠΑ 

Περιβαλλοντικές Μελέτες 134.615,00 πλέον ΦΠΑ 

Γεωλογική Μελέτη 35.836,00 πλέον ΦΠΑ 

Γεωτεχνικές Μελέτες 127.600,00 πλέον ΦΠΑ 

ΣΑΥ – ΦΑΥ 11.771,00 πλέον ΦΠΑ 

Τεύχη Δημοπράτησης 63.422,00 πλέον ΦΠΑ 

8. Το με αριθμ. 230/03-11-2009 έγγραφο του Νομάρχη Πρέβεζας προς την Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας 

Ηπείρου), με το οποίο προτείνει την Λύση 3 (Λοφώδη Χάραξη). 

9. Την με αριθμ. 1/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχέρωντα που προτείνει την Λύση 3 (Λοφώδη 

χάραξη). 

10. Την με αριθμ. 18/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παραμυθιάς που προτείνει την Λύση 3 

(Λοφώδη χάραξη). 

11. Την με αριθμ. 4/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαναρίου που προτείνει την Λύση 3 (Λοφώδη 

χάραξη). 

12. Την με αριθμ. οικ. 2987/06-12-2010 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας (τμ. Π-Μ της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), 

με την οποία όρισε επιβλέποντες: α) την Βασιλική Κωστούλα για τοπογραφικές εργασίες, β) τον Πέτρο Βρέλλη για 

Η/Μ εργασίες και γ) την Ελευθερία Ζέκκα για τις υπόλοιπες εργασίες της μελέτης. 

13. Την με αριθμ. 2874/08-12-2010 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με την οποία 

εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης, με προβλεπόμενη αρχική ημερομηνία περαίωσης της μελέτης 

την 21-10-2012 και συνολικό καθαρό χρόνο εκπόνησης της μελέτης είκοσι τέσσερις (24) μήνες (Α Φάση 2μήνες, Β 

Φάση 3μήνες με κρίσιμο μηδενικό μελετητικό χρόνο την έγκριση της ΠΠΕΑ ,ως ΠΠΠΑ, Γ Φάση-προμελέτες 10-11 

μήνες  με κρίσιμο μηδενικό μελετητικό χρόνο την έγκριση της ΜΠΕ, Δ Φάση οριστικές μελέτες 9 μήνες). 

14. Την με αριθμ. οικ. 530/13-03-2011 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας (τμ. Π-Μ της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με 

την οποία αντικατέστησε την κα Ελευθερία Ζέκκα με τον κ. Χρήστο Παπαβασιλείου ως επιβλέπων των μελετών 

οδοποιίας, υδραυλικών, στατικών γεωτεχνικών και λοιπών εργασιών της μελέτης.   

15. Το με αριθμ. 487/31-03-2011 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (τμ. Π-Μ της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς τους 

αναδόχους μελετητές, με το οποίο επιστράφηκε ο 1ος λογαριασμός της μελέτης που αφορούσε την υποβολή της 

Προμελέτης Περιβ/κων Επιπτώσεων καθώς η προτεινόμενη λύση αυτής ανατρέπει την αρχική λύση της πρόσκλησης. 

16. Το με αριθμ. 616/06-04-2011 έγγραφο  του Δικαστικού Γραφείου Ιωαννίνων του Ν.Σ.Κ. προς την Δ/νουσα Υπηρεσία 

(τμ. Π-Μ της Δ.Δ.Ε. Αποκ. Διοκ. Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας), με το οποίο γνωμοδοτεί να μην αλλάξει η αρχική 

χάραξη της μελέτης. 

17. Το με αριθμ. 691/12-04-2011 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (τμ. Π-Μ της Δ.Δ.Ε. Αποκ. Διοκ. Ηπείρου - Δυτ. 

Μακεδονίας) προς τους αναδόχους μελετητές, με το οποίο τους καλεί να υποβάλλουν πλήρες μελέτες βάση του 

φακέλου του έργου χωρίς να μελετηθεί παραλλαγή της χάραξης του μελετούμενου δρόμου. 

18. Το με αριθμ. 1337/29-06-2011 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (τμ. Π-Μ της Δ.Δ.Ε. Αποκ. Διοκ. Ηπείρου - Δυτ. 

Μακεδονίας), με το οποίο υπέβαλλε την Π.Π.Ε.Α. της μελέτης στην Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ.Κ.Α. 

19. Το με αριθ. 1299/29-06-2011  έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (τμ. Π-Μ της Δ.Δ.Ε. Αποκ. Διοκ. Ηπείρου - Δυτ. 

Μακεδονίας) προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου, με το οποίο στάλθηκε για πληρωμή ο 1ος 

λογαριασμός της μελέτης που περιλαμβάνει την πιστοποίηση του 70% της αμοιβής της Προμελέτης Περιβ/κων 

Επιπτώσεων.  

20. Την με αριθ. 35/2011 Εγκύκλιο (με αριθ. Πρωτ. 30046/27-06-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία εκτέλεσης Δημοσίων συμβάσεων που 

εκτελούνταν από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και βρίσκονται σε εξέλιξη, και με την οποία ως Δ/νουσα Υπηρεσία 

των συμβάσεων μελετών ορίστηκε η Δ/νση Τεχνικών έργων της Περιφέρειας. 

21. Την με αριθμ. οικ. 45521/4269/08-07-2011 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με την 

οποία όρισε ως επιβλέποντες για την συνέχιση της επίβλεψης τον α) Πέτρο Βρέλλη για τις Η/Μ εργασίες και τον β) 

Ιωάννη Γιαννούση για τις υπόλοιπες εργασίες. 

22. Το με αριθ. 85380/8866/04-01-2012  έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς το 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου, με το οποίο στάλθηκε για πληρωμή ο 2ος λογαριασμός της μελέτης που 

περιλαμβάνει την πιστοποίηση του 10% (80%-70%) της αμοιβής της Προμελέτης Περιβ/κων επιπτώσεων. 

23. Το από 23-01-2013 (αριθμ. πρωτ. 7059/688/23-01-2013 της Υπηρεσίας) αίτημα των αναδόχων μελετητών προς την 

Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο ζητήθηκε 1η παράταση για την ολοκλήρωση της 

μελέτης συνολικής προθεσμίας κατά 14 μήνες, δηλαδή μέχρι 31-12-2013. 

24. Την με αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΨΜΑΕ/-92552/46247/3306/1475/06-06-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΚΓ-

965) απόφαση της Γεν. Δ/νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Παιδείας & 

Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού, με την οποία εγκρίθηκε από άποψη της αρχαιολογικής νομοθεσίας ο 

Π.Π.Π.Α της μελέτης. 

25. Την με αριθμ. 20/868/5-07-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε 

1η παράταση της μελέτης συνολικής προθεσμίας μέχρι 30-09-2013. 

26. Την με αριθμ. οικ. 169813/06-08-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΕ0-Γ3Φ) θετική γνωμοδότηση της Π.Π.Ε.Α. της μελέτης από την 

Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ.Κ.Α. (προτείνει την εναλλακτική λύση 2 και την παραλλαγή Π1 παράκαμψη Δαφνούλας). 
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27. Το από 27-09-2013 (αριθμ. πρωτ. 93803/9375/27-09-2013 της Υπηρεσίας)  αίτημα των αναδόχων μελετητών προς την 

Δ/νουσα Υπηρεσία, με το οποίο ζητήθηκε 2η παράταση για την ολοκλήρωση της μελέτης συνολικής προθεσμίας μέχρι 

31-12-2014. 

28. Την από 28-01-2014 ορθή επανάληψη του με αριθμ. οικ. 9380/954/27-01-2014 εγγράφου της Δ/νουσας Υπηρεσίας 

(Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς τους μελετητές ,με την οποία  δόθηκε εντολή για την εκπόνηση των σταδίων 

Προμελετών Β Φάσης (Τοπογραφικό Δίκτυο - Αποτυπώσεις - Κτηματογράφηση, Προμελέτη Συγκοινωνιακών Έργων, 

Προμελέτη Υδραυλικών Έργων, Οριστική Γεωλογική, Προκαταρκτική Επεξεργασία Τεχνικών έργων, Προμελέτη 

Η/Μ έργων και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων). 

29. Το από 11-04-2014 (αριθμ. πρωτ. 40889/4006/11-04-2014 της Υπηρεσίας) έγγραφο των αναδόχων μελετητών προς 

την Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο υποβλήθηκε η αναθεωρημένη χάραξη (4_2014) 

της μελέτης και αιτήθηκε παράταση 60 ημερών για την εκπόνηση των τοπογραφικών εργασιών. 

30. Το από 23-07-2014 (αριθμ. πρωτ. 78717/8090/23-07-2014 της Υπηρεσίας) έγγραφο των αναδόχων μελετητών προς 

την Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο υποβλήθηκε η αναθεωρημένη χάραξη (7_2014) 

της μελέτης (κυρίως στο κάμπο Παραμυθιάς και την παράκαμψη του οικισμού Γαρδικίου). 

31. Η με αριθμ. ΥΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ/1966/28-07-2014 γνωμοδότηση για την αναθεωρημένη χάραξη (7_2014) της μελέτης. 

32. Η με αριθμ. ΥΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ /4155/31-07-2014 γνωμοδότηση για την 

αναθεωρημένη χάραξη (7_2014) της μελέτης. 

33. Η με αριθμ. ΥΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/18 ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ - 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ/195335/114894/1943/31-07-2014 γνωμοδότηση για την αναθεωρημένη χάραξη (7_2014) της μελέτης. 

34. Η με αριθμ. ΥΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΛΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ - 

ΑΡΤΑΣ/4816/01-08-2014 γνωμοδότηση για την αναθεωρημένη χάραξη (7_2014) της μελέτης. 

35.  Το με αριθ. οικ. 91097/9518/01-09-2014  έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς τους 

αναδόχους μελετητές, με το οποίο δόθηκε τεχνική οδηγία να ακολουθήσουν την (7_2014) αναθεωρημένη χάραξη για 

την ολοκλήρωση των τοπογραφικών αποτυπώσεων στα πλαίσια σύνταξης των απαραίτητων προμελετών και 

αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της μελέτης μέχρι 31-12-2015 συμπεριλαμβανομένου την σύνταξη της Μ.Π.Ε. μέχρι 

31-12-2014. 

36. Την με αριθμ. οικ. 96586/10054/15-09-2014 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας (τμ. Σ.Ε. της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας 

Ηπείρου), με την οποία όρισε ως επιβλέποντα την κα Βιολέτα Τζανίδη ως αντικατάσταση του κ. Πέτρου Βρέλλη για 

την επίβλεψη των Η/Μ εργασιών της μελέτης. 

37. Την με αριθμ. 29/1244/22-09-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία 

εγκρίθηκε 2η παράταση της μελέτης συνολικής προθεσμίας μέχρι 31-12-2015. 

38. Το με αριθ. οικ. 108350/11370/13-10-2014  έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς 

τους αναδόχους μελετητές, με το οποίο δόθηκε τεχνική οδηγία επί της (7_2014) αναθεωρημένης χάραξης για 

βελτιστοποίηση γεωμετρικών χαρακτηριστικών συγκεκριμένων θέσεων της χάραξης. 

39. Το από 09-12-2014 (αριθμ. πρωτ. 130878/14084/09-12-2014 της Υπηρεσίας) έγγραφο των αναδόχων μελετητών προς 

την Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο υποβλήθηκε τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα της 

μελέτης. 

40. Την με αριθμ. 130878/14084/12-12-2014 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με την 

οποία εγκρίθηκε το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης μέχρι 31-12-

2015. 

41. Το με αριθ. 134335/14533/22-12-2014  έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς το 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου, με το οποίο στάλθηκε  η 3η Εντολή Πληρωμής της μελέτης που 

περιλαμβάνει την πιστοποίηση α) του 70% της αμοιβής των Τοπογραφικών εργασιών και β) του 70% της αμοιβής της 

Προμελέτης των Συγκοινωνιακών εργασιών.  

42. Το από 03-12-2014 (αριθμ. πρωτ. 128384/13778/03-12-2014 της Υπηρεσίας)  έγγραφο των αναδόχων μελετητών προς 

την Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο υποβλήθηκε τεύχος της τοπογραφικής μελέτης για 

έγκριση και έγινε αναφορά για να δοθούν στοιχεία από την Υπηρεσία για την σύνταξη της κτηματογράφησης και την 

σύνταξη Α.Π.Ε. για την τακτοποίηση των εργασιών. 

43. Το από 18-12-2014 (αριθμ. πρωτ. 136313/14704/19-12-2014 της Υπηρεσίας) έγγραφο των αναδόχων μελετητών προς 

την Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο υποβλήθηκε η Προμελέτη Οδοποιίας. 

44. Το από 30-12-2014 (αριθμ. πρωτ. 13128/1105/30-01-2015 της Υπηρεσίας)  έγγραφο των αναδόχων μελετητών προς 

την Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο υποβλήθηκαν η Προμελέτη Οδοποιίας, 

Υδραυλικών και Η/Μ, η Προκαταρκτική Στατικών (Τεχνικών) και Οριστική Γεωλογικών. 

45. Το με αριθ. 44636/4395/02-07-2015  έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς το 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου, με το οποίο στάλθηκε  η 4η Εντολή Πληρωμής της μελέτης που 

περιλαμβάνει την πιστοποίηση α) του 10%  (80%-70%) της αμοιβής των Τοπογραφικών εργασιών, β) του 10% (80%-

70%) της αμοιβής της Προμελέτης των Συγκοινωνιακών εργασιών, γ) του 80% της αμοιβής της Προμελέτης Η/Μ 

εργασιών και δ) το 80% της αμοιβής της Προμελέτης Γεωλογικών εργασιών.  

46. Το από 08-12-2015 (αριθμ. πρωτ. 124832/14856/08-12-2015 της Υπηρεσίας) αίτημα των αναδόχων μελετητών προς 

την Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο ζητήθηκε 3η παράταση προθεσμίας εκπόνησης της 

μελέτης. 

47. Την με αριθμ. 33/1990/03-10-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία 

εγκρίθηκε: α) ο 1ος Συγκριτικός πίνακας (τακτοποιητικός) και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ δαπάνης 1.390.505,50 ευρώ πλέον 

Φ.Π.Α., β) προσδιορίστηκε ο τρόπος εξέλιξης της μελέτης και γ) χορηγήθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας 

ολοκλήρωσης της μελέτης μέχρι 31-12-2020.   

48. Το από 20-11-2018 (αριθμ. πρωτ. 167926/15424/20-11-2018 της Υπηρεσίας) έγγραφο των αναδόχων μελετητών προς 

την Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο υποβλήθηκε το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα 

της μελέτης. 
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49. Την με αριθμ. 167926/15424/20-11-2018 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το 

οποίο εγκρίθηκε το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης μέχρι 31-12-

2020.  

50. Το από 26-07-2019 (αριθμ. πρωτ. 115328/11229/26-07-2019 της Υπηρεσίας) έγγραφο των αναδόχων μελετητών προς 

την Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο αιτήθηκαν έγκριση για υποκατάσταση μέλους της 

αναδόχου σύμπραξης (λόγω θανάτου του κ. Μιχαήλ Φραντζεσκάκη υποκατάσταση της  εταιρείας "DENCO A.E" 

(DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ι.Κ.Ε.) από την εταιρεία "ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ¨. 

51. Την με αριθμ. οικ. 89293/8333/09-07-2020 απόφαση του τμήματος Συγκ/κων Έργων της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, 

με την οποία όρισε σε αντικατάσταση του Ιωάννη Γιαννούση ως επιβλέποντες α) τον Γεώργιο Συλάκο για την επίβλεψη 

των μελετών οδοποιίας, υδραυλικών, στατικών γεωτεχνικών και λοιπών εργασιών και β)τον Γεώργιο Σιώμο για την 

επίβλεψη των τοπογραφικών εργασιών. Η κα Βιολέττα Τζανίδη παραμένει ως επιβλέπουσα των Η/Μ εργασιών της 

μελέτης. 

52. Το με αριθ. 88826/8283/13-07-2020  έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς το 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου, στάλθηκε για πληρωμή ο 5ος λογαριασμός της μελέτης που περιλαμβάνει 

την πιστοποίηση α) του 80% της τροποποιημένης αμοιβής των Τοπογραφικών εργασιών, β) του 80% της 

τροποποιημένης αμοιβής της Προμελέτης των Συγκοινωνιακών εργασιών, γ) του 80% της αμοιβής της Προμελέτης 

Υδραυλικών εργασιών και δ) το 80% της αμοιβής της Προκαταρκτικής στων Στατικών εργασιών.  

53. Το με αριθ. 100599/9474/30-07-2020  έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου προς την Δ/νουσα 

Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο επιστράφηκε ο 5ος λογαριασμός λόγω έλλειψης 

δικαιολογητικών (ασφαλιστική ενημερότητα ΤΣΜΕΔΕ κλπ) των εταιρειών DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΙΚΕ και  ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ, ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε. 

54. Το με αριθ. 100966/9522/31-07-2020  έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς τους 

αναδόχους μελετητές, με το οποίο επέστρεψε τα δικαιολογητικά των εταιρειών DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΙΚΕ και  ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ, ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε. κατόπιν αιτήματος τους. 

55. Το από 11-08-2020 (αριθμ. πρωτ. 107199/10158/11-08-2020 της Υπηρεσίας) έγγραφο των αναδόχων μελετητών προς 

την Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), γίνεται αιτιολόγηση για την μη προσκόμιση δικαιολογητικών 

των εταιρειών  DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ και  ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ, ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ - 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε. για την πληρωμή του 5ου λογαριασμού που ζητήθηκαν από το Περιφερειακό Ταμείο 

Ανάπτυξης Ηπείρου. 

56.  Το με αριθ. 107199/10158/28-08-2020  έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς τον 

Νομικό Σύμβουλο Περιφέρειας Ηπείρου με κοινοποίηση στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου και στους 

αναδόχους μελετητές, με το οποίο στάλθηκε το από 11-08-2020 έγγραφο των αναδόχων μελετητών καθώς και σχετικά 

έγγραφα που αφορούν την προσκόμιση ή όχι δικαιολογητικών των εταιρειών  DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΙΚΕ και  ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ, ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε. για την πληρωμή του 5ου λογαριασμού για να 

λάβει γνώση και για γνωμοδότηση. Ενημερωτικά ο Νομικός Σύμβουλος της Περιφέρειας Ηπείρου χωρίς να αποστείλει 

έγγραφο διατύπωσε την άποψη ότι είναι θέμα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου, το οποίο μένει στην 

άποψη του ότι δεν μπορεί να γίνει πληρωμή χωρίς την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών των παραπάνω 

εταιρειών. 

57. Το με αριθμ. οικ. 138532/12947/06-10-2020 πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής των φακέλων της μελέτης στους 

επιβλέποντες, σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 89293/8333/09-07-2020 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας (αλλαγή 

επιβλεπόντων). 

58. Την με αριθμ. 30/1985/19-11-2020 (ΑΔΑ: Ω1Γ7Λ9-Θ2Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάλυση της σύμβασης, με διακοπή της εκπόνησης του σταδίου: ¨Φάση 3: 

Προμελέτες Έργων, Α. Χάραξη Φακέλου Έργου¨ της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση της Ε.Ο. 

Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας με Εγνατία οδό (Τμήμα Παραμυθιά – Μεσοπόταμος)». 

59. Το με αριθ. 170033/15774/27-11-2020  έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς τους 

αναδόχους μελετητές, με το οποίο κοινοποίησε την με αριθμ. 30/1985/19 -11-2020 (ΑΔΑ: Ω1Γ7Λ9-Θ2Δ) 

απόφαση διάλυσης της σύμβασης της μελέτης.  

60. Τo από 30/12/2020 (αριθμ. πρωτ. 187604/17694/30-12-2020 της Υπηρεσίας) αίτημα των αναδόχων μελετητών, με το 

οποίο αιτείται την έγκριση-πιστοποίηση των εκτελεσμένων και παραληφθέντων μελετών, για την οικονομική 

τακτοποίηση και αποπληρωμή των, βάση του άρθρου 36,4 του Ν.3316/2005. 

61. Τo από 30/12/2020 (αριθμ. πρωτ. 187608/17696/30-12-2020 της Υπηρεσίας) αίτημα των αναδόχων μελετητών, με το 

οποίο αιτείται την αποζημίωση των μη εκτελεσθέντων αντικειμένων της μελέτης, βάση του άρθρου 36.1,2 κα 3 του 

Ν3316/2005. 

62. Το με αριθ. 187608/17696/04-02-2021  έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς το 

Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με το οποίο διαβιβάστηκε ο 2ος Σ.Π. (Τελικός) και το 2ο 

Π.Κ.Ν.Μ.Ν.Ε. με συνοδευτικά έγγραφα και την σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας για γνωμοδότηση της έγκρισής 

αυτών. 

63. Το με αριθμ. 61/23-02-2021 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου προς  την 

Δ/νουσα Ηπηρεσία, με το οποίο διαβιβάστηκε απόσπασμα από το αριθμ. 1/4/2/2021 Πρακτικό Συνεδρίασης  που 

γνωμοδοτεί ομόφωνα [αρ. γνωμοδ. 1/58/4/2/2021  (θ.59)] υπέρ της έγκρισης του 2ου Σ.Π. (Τελικού) και του 2ου 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

και επειδή: 

Το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Μονάδος Τιμών Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) κρίθηκε αναγκαίο, περιλαμβάνει δέκα 

τρεις (13) νέες εργασίες και συντάχθηκε για να προσδιορίσει τις αμοιβές  των εργασιών των μελετών μέχρι την διάλυση της 

σύμβασης καθώς και την προβλεπόμενη αποζημίωση των εργασιών των μελετών λόγω της διάλυσης της σύμβασης από τον 

Κύριο του έργου, όπως προβλέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία για την εκπόνηση μελετών του δημοσίου και 

ειδικότερα το άρθρο 34 "Διάλυση της σύμβασης" και το άρθρο 36 "Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της 

σύμβασης" του Ν. 3316/05 και  την με αριθμ.  30/1985/19-11-2020 (ΑΔΑ: Ω1Γ7Λ9-Θ2Δ) απόφαση της Οικονομικής 
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Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάλυση της σύμβασης, με διακοπή της εκπόνησης του σταδίου: 

¨Φάση 3: Προμελέτες Έργων, Α. Χάραξη Φακέλου Έργου¨ της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση της Ε.Ο. 

Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας με Εγνατία οδό (Τμήμα Παραμυθιά – Μεσοπόταμος)». 

Ο 2ος Συγκριτικός (Τελικός) Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να καθορίσει τις εργασίες των μελετών της σύμβασης σε 

σχέση με τις εργασίες του 1ου Σ.Π. και των αντίστοιχων εργασιών της Προκήρυξης και να προσδιορίσει τις αμοιβές και τις 

αποζημιώσεις των εργασιών των μελετών αυτών λόγω της διάλυσης της σύμβασης από τον Κύριο του έργου, σύμφωνα με 

τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης, το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και όπως προβλέπεται με την ισχύουσα Νομοθεσία για την 

εκπόνηση μελετών του δημοσίου και ειδικότερα το άρθρο 34 "Διάλυση της σύμβασης" και το άρθρο 36 "Αποζημίωση 

αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης" του Ν. 3316/05 και  την με αριθμ.  30/1985/19-11-2020 (ΑΔΑ: Ω1Γ7Λ9-

Θ2Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάλυση της σύμβασης, με 

διακοπή της εκπόνησης του σταδίου: ¨Φάση 3: Προμελέτες Έργων, Α. Χάραξη Φακέλου Έργου¨ της μελέτης της 

Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας με Εγνατία οδό (Τμήμα Παραμυθιά – Μεσοπόταμος)». 

Από τον έλεγχο των φακέλων της μελέτης, που παραλήφθηκαν με το αριθμ. οικ. 138532/12947/06-10-2020 πρωτόκολλο 

παράδοσης – παραλαβής της Δ/νουσας Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι οι μελετητές είχαν υποβάλει μέχρι την διάλυση της 

σύμβασης χωρίς να έχουν εγκριθεί στην Δ/νουσα Υπηρεσία (τμήμα Συγκ/κων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου) τις μελέτες που 

αναφέρονται μέχρι και το στάδιο: " Φάση 3: Προμελέτες Έργων, Α. Χάραξη Φακέλου έργου", του εγκεκριμένου (αριθμ. 

167926/15424/20-11-2018 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας) τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος της μελέτης συνολικής 

προθεσμίας ολοκλήρωσης μέχρι 31-12-2020. 

Οι μελέτες που εκπονήθηκαν και παραδόθηκαν μέχρι την διάλυση της σύμβασης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας,  

είναι οι παρακάτω: 

1. Το Τοπογραφικό Δίκτυο και οι Αποτυπώσεις των Τοπογραφικών εργασιών. 

2. Η Προμελέτη των Συγκοινωνιακών μελετών. 

3. Η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) των Περιβαλλοντικών μελετών. 

4. Η Προμελέτη των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εργασιών. 

5. Οριστική μελέτη των Γεωλογικών μελετών. 

6. Η Προμελέτη των Υδραυλικών μελετών. 

7. Η Προκαταρκτική μελέτη των Στατικών μελετών. 

Η  Π.Π.Ε. των Περιβαλλοντικών μελετών (αρ. 3) είναι εγκεκριμένη και προσδιορίζεται ως συνολική αμοιβή το 100% των 

εργασιών της. 

Το Τοπογραφικό  Δίκτυο και οι Αποτυπώσεις των Τοπογραφικών εργασιών (αρ. 1) δεν έχουν εγκριθεί και επίκειται να 

εγκριθούν από την Υπηρεσία, βάση της εγκυκλίου 38/2005 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ (Οδηγός εκπόνησης μελετών 

Δημοσίων έργων) και συνεπώς προσδιορίζεται ως συνολική αμοιβή το 100%  των εργασιών  αυτών, σύμφωνα και με την 

παρ. 4 του άρθρου 34 "Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης" του Ν3316/3005. 

Οι υπόλοιπες παραπάνω πέντε μελέτες (αρ. 2,4,5,6,7) δεν είναι εγκεκριμένες και δεν δύναται να εγκριθούν από την Υπηρεσία 

καθώς δεν έχει παραδοθεί και εγκριθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), βάση της εγκυκλίου 38/2005 της 

Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ (Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων έργων), και συνεπώς προσδιορίζεται ως αποζημίωση το 

30% του υπολειπόμενου χρηματικού αντικειμένου των εργασιών έγκρισης αυτών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 34 

"Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης" του Ν3316/3005.  

Οι μελέτες που εκπονούνταν και δεν είχαν παραδοθεί μέχρι την διάλυση της σύμβασης, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Υπηρεσίας, είναι οι παρακάτω: 

1. Η Κτηματογράφηση των Τοπογραφικών εργασιών. 

2. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των Περιβαλλοντικών μελετών. 

Οι παραπάνω δύο μελέτες αποζημιώνονται στο 30% του υπολειπόμενου χρηματικού αντικειμένου των εργασιών αυτών, 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 34 "Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης" του Ν3316/3005.  

Οι υπολειπόμενες μελέτες που δεν εκπονήθηκαν και δεν παραδόθηκαν,  καθώς περιλαμβάνονται σε επόμενο στάδιο μετά 

την διάλυση της σύμβασης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας, είναι οι παρακάτω: 

1. Τα Διαγράμματα Αναλογισμού των Τοπογραφικών Εργασιών. 

2. Η Οριστική μελέτη των Συγκοινωνιακών μελετών. 

3. Η Οριστική μελέτη των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εργασιών. 

4. Η Οριστική μελέτη των Υδραυλικών μελετών. 

5. Η Προμελέτη και Οριστική  μελέτη των Στατικών μελετών. 

6. Οι Γεωτεχνικές εργασίες - μελέτες. 

7. Η αμοιβή ΣΑΥ - ΦΑΥ. 

8. Η αμοιβή Τευχών Δημοπράτησης. 

Για τις παραπάνω οκτώ μελέτες που περιλαμβάνονται σε επόμενο (μη εκπονούμενο και υπολειπόμενο) στάδιο του 

τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος της μελέτης μετά την διάλυση της σύμβασης και συγκεκριμένα στο στάδιο της Φάσης 

4: Οριστικές μελέτες έργων,  ο ανάδοχος δεν δικαιούται την αποζημίωση 10% επί της συμβατικής αμοιβής των μελετών των 

σταδίων αυτών γιατί στην υπογραφείσα σύμβαση της μελέτης προβλέπεται ότι ο εργοδότης δικαιούται να διακόψει τις 

εργασίες της σύμβασης μετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου και να λύσει τη σύμβαση χωρίς αποζημίωση του αναδόχου, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του Ν3316/2005.  

Τα ίδια ισχύουν και για τις μελέτες που περιλαμβάνονται στο στάδιο της Φάσης 3: Προμελέτες Έργων, Β. Προμελέτη ορεινής 

παραλλαγής (χ.θ. 8+250 έως χ.θ. 22+500) που  αναφέρονται στο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης καθώς δεν 

εκπονήθηκαν και δεν παραδόθηκαν και περιλαμβάνονται σε επόμενο στάδιο μετά την διάλυση της σύμβασης.  

Συνεπώς για τα παραπάνω επόμενα (μη εκπονηθέντα και υπολειπόμενα) στάδια της μελέτης δεν προβλέπεται καμία 

αποζημίωση ή οφειλόμενη αμοιβή  σύμφωνα με το άρθρο 1 του από 21-10-2010 Ιδιωτικού Συμφωνητικού (Σύμβασης) 

ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης και του άρθρου 34 "Διάλυση της σύμβασης" και του  άρθρου 36 "Αποζημίωση αναδόχου 

σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης" του Ν.3316/20052005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης 

μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". 

Η συνολική δαπάνη των εργασιών βάση της προκήρυξης  ανέρχεται στο ποσό των 1.398.984,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Η  συνολική δαπάνη του 1ου Συγκριτικού Πίνακα ανέρχεται στο ποσό των 1.390.502,50 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). 
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Η συνολική δαπάνη των εργασιών του υπόψη 2ου Συγκριτικού (Τελικού) Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 

561.494,97 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), και είναι μειωμένη κατά 829.007,53 ευρώ σε σχέση με την δαπάνη του 1ου Συγκριτικού 

Πίνακα. Από την παραπάνω συνολική δαπάνη των εργασιών ποσού 561,494,97 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) αφαιρούνται οι 

ενταλθείσες εισπραχθείσες αμοιβές ποσού 356.273,99 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και προκύπτει η υπολειπόμενη συνολική δαπάνη 

ποσού 205.220,98 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) ή ποσού 254.474,02 ευρώ (με Φ.Π.Α.). 

Ο ανάδοχος υπέγραψε τον 2ο Συγκριτικό (Τελικό) Πίνακα Εργασιών και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. χωρίς επιφύλαξη. 

Το  Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 2ου 

Συγκριτικού (Τελικού) Πίνακα και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης: "Σύνδεση της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας με 

Εγνατία οδό (Τμήμα Παραμυθιά - Μεσοπόταμος)", σύμφωνα με την αρ. γνωμοδότησης 1/58/4/2/2021 (θ.59) του.  

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι 

Την έγκριση του 2ου Συγκριτικού (Τελικού) Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  της μελέτης "Σύνδεση της Ε.Ο. 

Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας με Εγνατία οδό (Τμήμα Παραμυθιά - Μεσοπόταμος)", που χρηματοδοτείται από τη 

ΣΑΜΠ018/3 Ηπείρου ΚΑ2007ΜΠ01830003 με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών: «"ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ Ε.Ε."/ 

"DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε."/ "ΚΑΣΤΩΡ Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ"/ 

"Σ.Σ.Ε. & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε."/ "ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ"/ "ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ"/ "ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ"», σύμφωνα με την αριθμ. 30/1985/19-11-2020 (ΑΔΑ: Ω1Γ7Λ9-Θ2Δ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάλυση της σύμβασης.  

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του υπόψη 2ου Συγκριτικού (Τελικού) Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 

561.494,97 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), και είναι μειωμένη κατά 829.007,53 ευρώ σε σχέση με την δαπάνη του 1ου Συγκριτικού 

Πίνακα. Από την παραπάνω συνολική δαπάνη των εργασιών ποσού 561,494,97 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) αφαιρούνται οι 

ενταλθείσες εισπραχθείσες αμοιβές ποσού 356.273,99 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και προκύπτει η υπολειπόμενη συνολική δαπάνη 

ποσού 205.220,98 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) ή ποσού 254.474,02 ευρώ (με Φ.Π.Α.). …». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος:  

Το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζάψας Γεώργιος, δήλωσε ότι απέχει από τη λήψη απόφασης, λόγω της 
αδικαιολόγητα μεγάλης καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της μελέτης, και τόνισε ότι θα πρέπει το 
έργο να ωριμάσει και να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.  

Τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Παππάς Δημήτριος και Κιτσανού Μαργαρίτα, δήλωσαν ότι ψηφίζουν 
ΛΕΥΚΟ. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τον 2ο Συγκριτικό (Τελικό) Πίνακα Εργασιών και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Σύνδεση της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας με Εγνατία οδό (Τμήμα Παραμυθιά - 
Μεσοπόταμος)», με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών: «"ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ Ε.Ε."/ "DENCO 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε."/ "ΚΑΣΤΩΡ Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ"/ 
"Σ.Σ.Ε. & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε."/ "ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ"/ "ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ"/ 
"ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ"», όπως συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 
και υπεγράφησαν από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, σύμφωνα με την αριθμ. 30/1985/19-11-2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η διάλυση της σύμβασης και βάσει της 
ομόφωνης θετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
υπέρ της έγκρισης του 2ου  Σ.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με την αριθ. 1/58/4-02-2021 (θ. 59) Πράξη του. 

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 2ου Συγκριτικού (Τελικού) Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό 
των € 561.494,97 (χωρίς Φ.Π.Α.), και είναι μειωμένη κατά € 829.007,53 σε σχέση με την δαπάνη του 1ου 
Συγκριτικού Πίνακα. Από την ως άνω συνολική δαπάνη των εργασιών, ποσού € 561,494,97 (χωρίς ΦΠΑ) 
αφαιρούνται οι ενταλθείσες εισπραχθείσες αμοιβές ποσού € 356.273,99 (χωρίς Φ.Π.Α.) και προκύπτει η 
υπολειπόμενη συνολική δαπάνη ποσού € 205.220,98 (χωρίς Φ.Π.Α.) ή ποσού € 254.474,02 (με Φ.Π.Α.). 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/358/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο 
της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή 
αποχετευτικών αγωγών (δίκτυα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης) και αντλιοστασίων στα όρια 
του Δήμου Πρέβεζας». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 467/01-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 467/01-03-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«….Για την έγκριση δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικών 

αγωγών (δίκτυα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης) και αντλιοστασίων στα όρια του Δήμου Πρέβεζας» 

αναδόχου «Εργοδυναμική Πατρών Α.Τ.Ε.» 

Επειδή 

1.   Για την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου του θέματος απαιτείται σύνδεση με το δίκτυο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 

2.   Η  ΔΕΔΔΗΕ με τα παρακάτω έγγραφά της καθόρισε την δαπάνη σύνδεσης των αντλιοστασίων ως εξής :  

 

Αρ/ημ. τοποθεσία αντλιοστασίου ποσό 

177/22/2/2021 Κανάλι 1.302,88 € 

     176/22/2/2021 Καστροσυκιά   293,72 € 

     173/22/2/2021 Κανάλι  2.745,75 € 

     174/22/2/2021 Κανάλι 3.010,76 € 

     177/22/2/2021 Λυγιά     293,72 € 

               ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α.) : 7.646,83 € 

 
3.  Η   με αρ.πρ.: 35330/1108/06-03-2020 απόφαση  Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκριση διάθεσης πίστωσης  

με υποέργο  «Εργασίες  ηλεκτροδότησης αντλιοστασίων και Ε.Ε.Λ.», καλύπτει την απαιτούμενη προς έγκριση 

πίστωση. 

Εισηγούμαστε 

Την έγκριση της δαπάνης για την σύνδεση στο δίκτυο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. του έργου του  θέματος   ύψους  

7.646,83 € (συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ 24%)….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 7.646,83 συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24%, για την πληρωμή 
της δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, των αντλιοστασίων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών (δίκτυα συλλογής, μεταφοράς και 
διάθεσης) και αντλιοστασίων στα όρια του Δήμου Πρέβεζας» και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ01810012 και τίτλο «Έργα 
συλλογής και μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμου 
Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: 
Εργασίες ηλεκτροδότησης αντλιοστασίων και Ε.Ε.Λ.).  
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/359/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μεταφορά δικτύου οπτικών ινών της Vodafone 
AE, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες έργου οδός Σταύρου 
Νιάρχου». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3045/02-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 485/02-03-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: 

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

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Την από 18/5/2020 προσφορά της Vodafone AΕ για την μετατόπιση του δικτύου οπτικών ινών 

αρμοδιότητάς της  για την κατασκευή του έργου του θέματος συνολικού κόστους 76.176,63 € 

συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%. 

 Την αρ. πρωτ. 26200/961/25-2-2021 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 76.176,63 € με ΦΠΑ 

από την πίστωση ΣΑΕΠ 018/1 με ΚΑ 2018ΕΠ01810012 και τίτλο Υποέργου «Μεταφορά δικτύου 

Vodafone» για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. 

Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης ύψους 76.176,63 € με ΦΠΑ 24% για την μετατόπιση δικτύου οπτικών ινών 

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

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, δήλωσε 
ότι συμφωνεί με την έγκριση της δαπάνης, με την προϋπόθεση ότι μια φορά θα γίνουν οι εργασίες 
για τη μεταφορά δικτύου οπτικών ινών, για όλες τις εταιρείες. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 76.176,63 με ΦΠΑ 24%, για τη μεταφορά δικτύου οπτικών ινών 
της Vodafone AE, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες έργου οδός 
Σταύρου Νιάρχου» και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ01810012 και τίτλο «Οδός Σταύρου Νιάρχου» (Υποέργο «Μεταφορά 
δικτύου Vodafone). 
………………………………………………………………………………………………..…………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/360/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μεταφορά δικτύου οπτικών ινών της Forthnet 
AE, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες έργου οδός Σταύρου 
Νιάρχου». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3046/02-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 486/02-03-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: 

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

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Την από 13/4/2020 προσφορά της Forthnet AΕ για την μετατόπιση του δικτύου οπτικών ινών αρμοδιότητάς 

της  για την κατασκευή του έργου του θέματος συνολικού κόστους 40.715,40 € συμπεριλαμβανόμενου 

ΦΠΑ 24%. 

 Την αρ. πρωτ. 26199/960/25-2-2021 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 40.175,40 € με ΦΠΑ 

από την πίστωση ΣΑΕΠ 018/1 με ΚΑ 2018ΕΠ01810012 και τίτλο Υποέργου «Μεταφορά δικτύου 

Forthnet» για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. 

Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης ύψους 40.175,40 € με ΦΠΑ 24% για την μετατόπιση δικτύου οπτικών 

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

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, δήλωσε 
ότι συμφωνεί με την έγκριση της δαπάνης, με την προϋπόθεση ότι μια φορά θα γίνουν οι εργασίες 
για τη μεταφορά δικτύου οπτικών ινών, για όλες τις εταιρείες. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 40.175,40 με ΦΠΑ 24%, για τη μεταφορά δικτύου οπτικών ινών 
της Forthnet AE, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες έργου οδός 
Σταύρου Νιάρχου» και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ01810012 και τίτλο «Οδός Σταύρου Νιάρχου» (Υποέργο «Μεταφορά 
δικτύου Forthnet). 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/361/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση του οδικού ηλεκτροφωτισμού 
εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας και ΠΕ Πρέβεζας έτους 2021 (παροχή 
υπηρεσιών). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, 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. 490/08-02-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 514/04-03-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: 

 Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 Την αρ. πρωτ. 4447/127/15-01-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με ποσό 18.600,00 € με ΦΠΑ 

για τη συντήρηση του οδικού ηλεκτροφωτισμού του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της 

Περιφέρειας Ηπείρου στις ΠΕ Άρτας και ΠΕ Πρέβεζας. 

 Ότι για τη λειτουργία του οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου 

απαιτούνται τα παρακάτω υλικά: (ΠΙΝΑΚΑΣ) 

Εισηγούμαστε Την έγκριση της δαπάνης ποσού 18.600,00 € (με Φ.Π.Α.) της ΣΑΕΠ530 με 

ΚΑ2018ΕΠ53000003  για το υποέργο: «Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση του οδικού ηλεκτροφωτισμού 

εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας και  ΠΕ Πρέβεζας έτους 2021(παροχή υπηρεσιών)» ...». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 18.600,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση Οδικού 
Δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής 
Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του οδικού 
ηλεκτροφωτισμού του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου των Π.Ε. Άρτας και Πρέβεζας έτους 2021, 
για τη λειτουργία του οποίου, απαιτούνται τα κάτωθι: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

τιμή 

μονάδας 
σύνολο 

1 Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος Na YΠ 250 W Α.1 Τεμ 80 50,00 4000,00 

2 Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος Να ΥΠ 400W Α.2 Τεμ 80 50,00 4000,00 

3 
Αποκατάσταση βλάβης φωτιστικού σώματος ισχύος Νa ΥΠ 

250W ή 400W 
Α.3 Τεμ 90 60,00 5400,00 

4 
Αποκατάσταση βλάβης φωτιστικού σώματος ισχύος Νa ΥΠ 

250W ή 400W 
Α.4 Τεμ 21 52,00 1092,00 

5 Ηλεκτρική σύνδεση ή αποσύνδεση καλωδίου ΝΥΜ ή ΝΥΥ Α.5 Τεμ 100 5,08 508,00 

      Άθροισμα 15000,00 

    ΦΠΑ(24%) 3600,00 

    Σύνολο 18600,00 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/362/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 
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 «Προμήθεια υλικών για τον ηλεκτροφωτισμό επί 
της ΕΟ Ιωαννίνων - Πρεβέζης στη θέση Λούτσα - Φλάμπουρα». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3214/04-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 516/04-03-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

 «…  Έχοντας υπόψη …. 

 Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 Την αρ. πρωτ. 27382/1021/1.3.2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου  με ποσό 23.375,00 € με ΦΠΑ 

για την προμήθεια υλικών για τον ηλεκτροφωτισμό επί της ΕΟ Ιωαννίνων-Πρεβέζης στη θέση Λούτσα-

Φλάμπουρα. 

 Ότι για την ολοκλήρωση του παραπάνω οδοφωτισμού απαιτούνται τα παρακάτω υλικά και εργασίες: 

(ΠΙΝΑΚΑΣ) 

Εισηγούμαστε Την έγκριση της δαπάνης ποσού 24.650,00 € (με Φ.Π.Α.) της ΣΑΕΠ530 με 

ΚΑ2018ΕΠ53000003  για το υποέργο: «Προμήθεια υλικών για τον ηλεκτροφωτισμό επί της ΕΟ Ιωαννίνων-

Πρεβέζης στη θέση Λούτσα-Φλάμπουρα».…». 

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 ποσού € 24.601,60 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση Οδικού 
Δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής 
Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», για υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια υλικών για τον 
ηλεκτροφωτισμό επί της ΕΟ Ιωαννίνων-Πρεβέζης στη θέση Λούτσα-Φλάμπουρα», όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στο κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Κωδικός 

Άρθρου 
Α.Τ. 

Κωδικός 

Αναθεώρ. 

Μον. 

Μετ. 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Μερική 

Δαπάνη 

1 
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 

9,00μ 
60.10.01.02 1 ΗΛΜ 101 τεμ 11,00 1.200,00 13.200,00 

2 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού 

τύπου βραχίονα με λαμπτήρα Νατρίου 

υψηλής πίεσης (NaHP) semi cut-off, 

ισχύος 250W 

60.10.20.04 2 ΗΛΜ 103 τεμ 12,00 320,00 3.840,00 

3 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60Χ40cm 60.10.85.02 3 ΟΔΟ 2548 τεμ 3,00 100,00 300,00 

4 
Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων 

αναχωρήσεων 
60.10.80.01 4 ΗΛΜ 52 τεμ 1,00 2.500,00 2.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ  19.840,00 

ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ) 24.601,60 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/363/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
30602/523/05-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Απόφαση για την κατάπτωση ή μη της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό 
για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου 
χαράδρας Βίκου Ζαγορίου», βάσει της σχετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου 
Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 156657/5106/01-11-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την έγκριση 
διάθεση πίστωσης ποσού 80.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 
2017ΕΠ53000000 του έργου: «Αποκατάσταση Πολιτιστικών Μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 
2017-2019» με υποέργο: «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου». 

6. Την αριθμ. 10/576/15-04-2020 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 «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας 
Βίκου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 80.000,00 € 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. 4293/13-04-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 156929/14319/11-02-2019 απόφαση της 
Δ.Τ.Ε./Π.Η. και βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, 
της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η υπογραφή 
της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 3/38/10-04-2019 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη και η 
διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 
2017ΕΠ53000000 και τίτλο «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. 23/1458/10-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη 
από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από 
την από 03-09-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

8. Την αριθμ. 25/1663/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
το από 25-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-09-2020 ανοιχτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 92168 για την κατασκευή του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου», 
προϋπολογισμού 80.000,00 € με Φ.Π.Α, σε βάρος των πιστώσεων του του έργου της ΣΑΕΠ 530 
με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Αποκατάσταση Πολιτιστικών Μνημείων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2017-2019», σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική 
επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΕΔΕ», με ποσό προσφοράς 37.901,88 € (χωρίς 
Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα ένα και είκοσι πέντε τοις εκατό (41,25%). 

9. Την αριθμ. 35/2204/22-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
το 2ο/17-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-09-2020 ανοιχτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 92168 για την κατασκευή του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου», 
προϋπολογισμού 80.000,00 € με Φ.Π.Α. σύμφωνα με το οποίο: 

Α. απορρίφθηκε η προσφορά του αναδειχθέντος με την αριθμ. 25/1663/06-10-2020 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, προσωρινού μειοδότη, οικονομικού φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΕΔΕ», επειδή τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υπέβαλε εμπρόθεσμα, δεν 
είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης οπότε δεν πληροί τις 
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προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 αφού δεν εκπληρώνεται η 
απαίτηση του άρθρου 23.5 αυτής και συγκεκριμένα επειδή δεν υποβλήθηκε η προβλεπόμενη 
από το άρθρο 23.5 της Διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από πίνακα όλων των 
υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή 
υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο 
και  

Β. αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, ο οικονομικός φορέας «ΕΥΓΕΝΙΟΣ 
ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, ήτοι μέση τεκμαρτή έκπτωση 36,16%, με ποσό προσφοράς 
41.186,03  € χωρίς ΦΠΑ και  

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

10. Το αριθμ. πρωτ. 21/05-03-2021 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου (συνημμένο με αρ. πρωτ. 533/05-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 
Ο.Ε.), με το οποίο διαβιβάζεται η αριθμ. 1/25/4-2-2021 (Θέμα 25ο) γνωμοδότηση, υπέρ της μή 
κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του οικονομικού φορέα «ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ» καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 
του Ν. 4412/2016. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την μή κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής (Περιφέρεια Ηπείρου), της εγγύησης 
συμμετοχής που είχε προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ 
ΕΔΕ» για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. 
Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 80.000,00 € με Φ.Π.Α., βάσει 
και της σχετικής αριθμ. 1/25/4-2-2021 (Θέμα 25ο) ομόφωνης γνωμοδότησης του Τεχνικού 
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, υπέρ της μή κατάπτωσης της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/364/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 
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 

Απόφαση για την κατάπτωση ή μη της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό για 
την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», βάσει της 
σχετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. πρωτ. 1349/05-06-2018 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
Ηπείρου, και την αριθμ. 885/21-04-2020 τροποποίηση αυτής, περί ένταξης της Πράξης «ΟΔΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ5022575 και κωδικό ενάριθμου έργου Κ.Α. 2018ΕΠ01810012, 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με υποέργο α/α 5 με τίτλο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ». 

6. Την αριθμ. 13/751/22-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου 
με α/α 5 «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», προϋπολογισμού 2.129.032,26 € (χωρίς ΦΠΑ) της Πράξης 
«Οδός Σταύρου Νιάρχου», η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-
2020» με κωδικό ΟΠΣ 5022575 και με Κ.Α. 2018ΕΠ01810012,  με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν 
στην αριθμ. πρωτ. 5916/22-05-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας, βάσει της από 04-05-2020 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Δ.Ε.Υ.Α.Ι., η σύναψη της οποίας 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 7/177/10-12-2019 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού 
Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη οριστική μελέτη του 
έργου, με την αριθμ. 20/4390Ε/13-12-2019 (ΑΔΑ: 9Β60ΟΡΙΞ-3ΟΒ) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. 
Ιωαννίνων και την αριθμ. πρωτ. 56649/5542/15-05-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών από 
τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και βάσει του αριθμ. πρωτ. 1086/18-05-2020 
εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, με το οποίο διατυπώθηκε η 
θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης του υποέργου. 
Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και η δαπάνη και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, 
ποσού  2.129.032,26 € (χωρίς ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της 
Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ01810012 και τίτλο «Οδός Σταύρου Νιάρχου», για την υλοποίηση 
του υποέργου με α/α 5 «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ». 

7. Την αριθμ. 16/939/29-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από Α) υπαλλήλους 
των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από  την από 26-05-2020 
κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ και Β) από εκπροσώπους του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τμήμα Ηπείρου), της ΠΕΔΜΕΔΕ (Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου) 
και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Ηπείρου, όπως ορίσθηκαν με τους αναπληρωτές τους. 

8. Την αριθμ. 21/1323/14-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 30-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-06-2020 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. 89907 για την κατασκευή του υποέργου με α/α 5 «Μεταφορά 
Δικτύων ΔΕΥΑΙ», προϋπολογισμού 2.129.032,26 € (χωρίς ΦΠΑ) της Πράξης «Οδός Σταύρου 
Νιάρχου», η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό 
ΟΠΣ 5022575 και με Κ.Α. 2018ΕΠ01810012, και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ», με ποσό προσφοράς 1.166.431,25 
€ χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,21%. 

9. Την αριθμ. 26/1734/16-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 23-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-06-2020 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. 89907 για την κατασκευή του υποέργου με α/α 5 «Μεταφορά 
Δικτύων ΔΕΥΑΙ», προϋπολογισμού 2.129.032,26 € (χωρίς ΦΠΑ) της Πράξης «Οδός Σταύρου 
Νιάρχου», η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό 
ΟΠΣ 5022575 και με Κ.Α. 2018ΕΠ01810012, και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας στον 
οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ», με ποσό προσφοράς 1.166.431,25 
€ χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,21%. 

10. Την αριθμ. 28/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (διαβιβάσθηκε με το 
αριθμ. πρωτ. 145/08-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 37/08-01-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία έγινε 
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δεκτή η από 11-11-2020 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ» 
και ακυρώθηκε η αριθμ. 26/1734/16-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά το μέρος 
που κρίνει αποδεκτά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, αναδεικνύοντας ανάδοχο του υποέργου με α/α 
5 «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», προϋπολογισμού 2.129.032,26 € (χωρίς ΦΠΑ) της Πράξης «Οδός 
Σταύρου Νιάρχου», τον οικονομικό φορέα «ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ». 

11. Την αριθμ. 1/6/11-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, σε συμμόρφωση 
προς την ανωτέρω, αριθμ. 28/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016: Α. απέρριψε την προσφορά του 
οικονομικού φορέα «ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ» και διαβίβασε την 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 την κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής 
(Περιφέρεια Ηπείρου), της εγγύησης συμμετοχής του και Β. ανέδειξε προσωρινό μειοδότη του 
υποέργου με α/α 5 «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», προϋπολογισμού 2.129.032,26 € (χωρίς ΦΠΑ) της 
Πράξης «Οδός Σταύρου Νιάρχου», τον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ήτοι μέση 
τεκμαρτή έκπτωση 32,95% με ποσό προσφοράς 1.427.611,61 € χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το από 
23-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 26/1734/16-10-
2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

12. Το αριθμ. πρωτ. 25/05-03-2021 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου (συνημμένο με αρ. πρωτ. 534/05-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με το οποίο 
διαβιβάζεται η αριθμ. 1/54/4-2-2021 (Θέμα 55ο) γνωμοδότηση, υπέρ της μή κατάπτωσης της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του οικονομικού φορέα «ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ», καθώς 
διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την μή κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής (Περιφέρεια Ηπείρου), της εγγύησης 
συμμετοχής που είχε προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα «ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ» για τη 
συμμετοχή του στον διαγωνισμό του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», 
προϋπολογισμού 2.129.032,26 € (χωρίς ΦΠΑ), βάσει και της σχετικής αριθμ. 1/54/4-2-2021 (Θέμα 55ο) 
ομόφωνης γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, υπέρ της 
μή κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/365/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 
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 

Απόφαση για την κατάπτωση ή μη της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό για 
την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - 
Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών», βάσει της σχετικής γνωμοδότησης του 
Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
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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 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 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 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 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς 50.372,36 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή 
έκπτωση 55,10%. 

9. Την αριθμ. 3/135/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 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, σύμφωνα με το οποίο: 

Α. απορρίφθηκε 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 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 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  
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Β. αναδείχθηκε 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% και  

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

10. Το αριθμ. πρωτ. 57/05-03-2021 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου (συνημμένο με αρ. πρωτ. 535/05-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με το οποίο 
διαβιβάζεται η αριθμ. 1/53/4-2-2021 (Θέμα 54ο) γνωμοδότηση, υπέρ της κατάπτωσης της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής του οικονομικού φορέα «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» καθώς διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν οι λόγοι σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

11. Το από 04-03-2021 Υπόμνημα της εταιρείας «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», με θέμα «Έγγραφες διευκρινίσεις» για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός της 
Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών» (έλαβε αριθμό πρωτ. 
29702/3412/04-03-2021 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και επισυνάπτεται στον φάκελο του θέματος, 
με αρ. πρωτ. εισ. 535/05-03-2021). 

12. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε να αναβληθεί 
η λήψη απόφασης για την κατάπτωση ή μη της εγγύησης συμμετοχής που είχε προσκομισθεί από 
την εταιρεία «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» για τη συμμετοχή της 
στον διαγωνισμό του έργου, προκειμένου να διαβιβασθεί προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, το ως άνω Υπόμνημα της εταιρείας, ώστε να εξετασθεί και ληφθούν 
υπόψη οι διευκρινίσεις της εταιρείας επί του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Αναβάλλει τη λήψη απόφασης επί του θέματος της κατάπτωσης ή μη της εγγύησης συμμετοχής που είχε 
προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Ε.Ε.», για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της 
Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών», προϋπολογισμού 139.100,00 € 
με ΦΠΑ, και  

Διαβιβάζει προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, το από 04-03-2021 
Υπόμνημα της εταιρείας «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», με θέμα 
«Έγγραφες διευκρινίσεις» για το έργο του θέματος, προκειμένου να εξετασθεί και ληφθούν υπόψη οι 
διευκρινίσεις της εταιρείας, στη γνωμοδότηση του ΤΣΔΕ για το θέμα της κατάπτωσης υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής (Περιφέρεια Ηπείρου), της εγγύησης συμμετοχής στον ως άνω διαγωνισμό, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 72 του Ν. 4412/2016.  
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/366/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 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 παράτασης συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Developing and 
promoting extreme tourism in Greece Albania cross-border area” με το ακρωνύμιο 
“EX.TOUR”,  του Προγράμματος Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 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).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 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 όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/110/20-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως 
προς τα έργα «WASTE RREACT - Integrated waste management facilities for boosting 
recycling and composting in 7 Regions» και «EX.TOUR - Developing and promoting extreme 
tourism in Greece Albania cross-border area», του Προγράμματος Interreg IPA CBC 
«Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020». 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1017/01-03-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 466/01-03-2021 φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η 
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Η Περιφέρεια Ηπείρου υλοποιεί το έργο με τίτλο «Developing and promoting extreme tourism in Greece 

Albania cross-border area» με το ακρωνύμιο “EX.TOUR” - MIS 5031287 του προγράμματος Interreg IPA 

CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»  με κωδικό έργου 2018ΕΠ51860029, συνολικού προϋπολογισμού -για 

την Περιφέρεια Ηπείρου- 502.180,00€ το οποίο συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο σε ποσοστό 15%. 

Στο πλαίσιο του έργου έχουν υπογραφεί και υλοποιούνται οι κάτωθι συμβάσεις: 

1. «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, προβολής, προώθησης και εκπόνησης στρατηγικού σχεδίου για την 

προώθηση του τουρισμού περιπέτειας/ τουρισμού extreme sports» με την από 22/08/2019 σύμβαση μεταξύ 

Περιφέρειας Ηπείρου και της ΝΕΧΤ COM A.E-ανάδοχος εταιρεία (ΑΔΑΜ: 19SYMV005528779) και την 

από 26/03/2020 1η τροποποίησή της (ΑΔΑΜ: 20SYMV006587254).  

Η λήξη της σύμβασης είναι 25-03-2021, ημερομηνία λήξης του έργου. 

2. Για το έργο της επαλήθευσης των δαπανών του Έργου “EX.TOUR” με την  από 18-09-2020  σύμβαση 

μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της κας. Κωνσταντίνας Γιαννοπούλου, (ΑΔΑΜ: 

20SYMV007351803).   

Η λήξη της σύμβασης είναι 25-03-2021,  ημερομηνία λήξης του έργου. 

Δεδομένου ότι: 

α) έχουν γίνει οι απαραίτητες διαδικασίες από τους υπεύθυνους των έργων για τη χορήγηση  παράτασης για 

την υλοποίηση των προαναφερθέντων έργων της Περιφέρειας Ηπείρου μέχρι τις 31-08-2021, η οποία και έχει 

ήδη εγκριθεί από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» 

με την από 16-02-2021 απόφαση της και  

β) με το αριθμ.9/25-02-2021 πρακτικό της, η  Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου 

“EX.TOUR”   εισηγείται θετικά για την παράταση των  προαναφερθέντων συμβάσεων 

Εισηγούμαστε: 

Την έγκριση της παράτασης των συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και :  

1. της εταιρίας ΝΕΧΤ COM A.E για την «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, προβολής, προώθησης και 

εκπόνησης στρατηγικού σχεδίου για την προώθηση του τουρισμού περιπέτειας/ τουρισμού extreme 

sports».  
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2. της κας. Κωνσταντίνας Γιαννοπούλου για το έργο της επαλήθευσης των δαπανών του Έργου “ Developing 

and promoting extreme tourism in Greece Albania cross-border area” με το ακρωνύμιο “EX.TOUR”. 

(ΑΔΑΜ: 20SYMV007351803)  

που αφορούν στην υλοποίηση του έργου με τίτλο Developing and promoting extreme tourism in Greece Albania 

cross-border area” με το ακρωνύμιο “EX.TOUR” - MIS 5031287 του προγράμματος Interreg IPA CBC 

«Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»    μέχρι και τις  31-08-2021. 

Σημειώνεται ότι, η παράταση της εργασίας δεν επιφέρει καμία μεταβολή ως προς το οικονομικό αντικείμενο 

των συμβάσεων και ότι θα τηρηθούν από τους ανωτέρω συμβαλλόμενους οι κατευθύνσεις υλοποίησης του 

έργου σύμφωνα με τους όρους των προαναφερόμενων συμβάσεων.….». 

Στο συνημμένο στην εισήγηση, Πρακτικό 9/25.02.2021 της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής Έργου, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

«… 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 09/25.02.2021 

Η Επιτροπή Παραλαβής, αρμόδια για την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου Developing and 

promoting extreme tourism in Greece Albania cross-border area με το ακρωνύμιο EX.TOUR, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 139366/4562/13/09/2019  Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Α.Δ.Α: 

ΩΥΘΞ7Λ9-ΡΕΕ) αποτελούμενη από τους: 

1. Χριστοδούλου Κων/νο, προϊστάμενο του τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής, της Δ/νσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Η  

2. Παπαγιάννη Ιωάννη,  προϊστάμενο του τμήματος Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων στην 

Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Α’ 

3. Κωσταδήμα Βασιλική, υπάλληλο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, κλάδου ΔΕ 

Διοικητικών- Γραμματέων με βαθμό Α’,  

συνεδρίασε σήμερα 25/02/2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 στο γραφείο 306 της Δ/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα, με παρόντα όλα τα μέλη της, προκειμένου να εξετάσει το από  

24/02/2021 (αριθμ. πρωτ. 25939/957/25-02-2021 εισερχόμενο της Δ/νσης Αν. Προγ/σμου) αίτημα της αναδόχου 

εταιρίας ΝΕΧΤ COM AE που αφορά  στην παράταση της σύμβασης του υποέργου “Παροχή υπηρεσιών 

διαχείρισης, προβολής, προώθησης και εκπόνησης στρατηγικού σχεδίου για την προώθηση του τουρισμού 

περιπέτειας/τουρισμού extreme sports” στο πλαίσιο του έργου “Developing and promoting extreme tourism in 

Greece Albania cross-border area – EX.TOUR”. 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Τo υπ’ αριθμ. πρωτ. 25939/957/25-02-2021 αίτημα του Αναδόχου 

2. Τα αναφερόμενα στην από 22/08/2019 σύμβαση “Παροχής υπηρεσιών διαχείρισης, προβολής, προώθησης 

και εκπόνησης στρατηγικού σχεδίου για την προώθηση του τουρισμού περιπέτειας/τουρισμού extreme 

sports” στο πλαίσιο του έργου “Developing and promoting extreme tourism in Greece Albania cross-border 

area – EX.TOUR” μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της αναδόχου εταιρείας ΝΕΧΤ COM AE (ΑΔΑΜ: 

19SYMV005528779). 

3. Τα αναφερόμενα στην από 26/03/2020 1η τροποποίηση σύμβασης “Παροχής υπηρεσιών διαχείρισης, 

προβολής, προώθησης και εκπόνησης στρατηγικού σχεδίου για την προώθηση του τουρισμού 

περιπέτειας/τουρισμού extreme sports” στο πλαίσιο του έργου “Developing and promoting extreme 

tourism in Greece Albania cross-border area – EX.TOUR” μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της 

αναδόχου εταιρείας ΝΕΧΤ COM AE (ΑΔΑΜ: 20SYMV006587254)  

4. Την από 16/02/2021 έγκριση της παράτασης του συνολικού χρόνου υλοποίησης του έργου από την αρμόδια 

Διαχειριστική Αρχή μέχρι τις 31/08/2021 

5. Το γεγονός ότι η αιτούμενη παράταση του υποέργου δεν επηρεάζει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο 

της σύμβασης, 

κρίνει σκόπιμη την παράταση του υποέργου “Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, προβολής, προώθησης και εκπόνησης 

στρατηγικού σχεδίου για την προώθηση του τουρισμού περιπέτειας/τουρισμού extreme sports” στο πλαίσιο του 

έργου “Developing and promoting extreme tourism in Greece Albania cross-border area” με το ακρωνύμιο “ 

EX.TOUR”  μέχρι τη συνολική λήξη του έργου, ήτοι μέχρι τις 31/08/2021 και γνωμοδοτεί θετικά για την αποδοχή 

του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου. 

Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό στη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου ώστε 

να προβεί στις νόμιμες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή.  

Το παρόν Πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε 5 αντίτυπα. 
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ ΜΕΛΗ 

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

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση, μέχρι την 31-08-2021, των συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου 
και των:  

Α) της εταιρείας με την επωνυμία «NEXT COM AE», αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών 
διαχείρισης, προβολής, προώθησης και εκπόνησης στρατηγικού σχεδίου για την προώθηση του 
τουρισμού περιπέτειας/τουρισμού extreme sports» 

Β) της κας Κωνσταντίνας Γιαννοπούλου για το έργο της επαλήθευσης των δαπανών του Έργου 
“EX.TOUR” 

που αφορούν στην υλοποίηση του έργου “Developing and promoting extreme tourism in Greece 
Albania cross-border area” με ακρωνύμιο «EX.TOUR», που υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IPACBC “Ελλάδα - Αλβανία 2014-
2020” του έργου της ΣΑΕΠ 518/6, με ΚΑ 2018ΕΠ51860029, 

σύμφωνα με το Πρακτικό 9/25-02-2021 (ανωτέρω υπό στ. 6), της Επιτροπής Παρακολούθησης 
και Παραλαβής του Έργου, και την σχετική έγκριση της παράτασης του έργου, από την 
Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» με την 
από 16-02-2021 απόφαση της. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/367/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 
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 παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου για τις ανάγκες 
υλοποίησης του έργου «Post ALphabetical Interactive Museum using Participatory, Space-
Embedded, Story-Telling» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας 
Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 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. 28/2251/23-09-2019, 17/1371/05-06-2019 και 24/1871/29-07-2019 αποφάσεις της 

Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης διενέργειας, κατάρτισης της διακήρυξης, έγκρισης των 
Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας και κατακύρωσης στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΜ 
Α.Ε.», του συνοπτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της αριθμ. πρωτ. 
91386/2876/19-06-2019 διακήρυξης, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου 
για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Post ALphabetical Interactive Museum using Participatory, 
Space-Embedded, Story-Telling» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» του έργου της ΣΑΕΠ 318/6, με ΚΑ 
2018ΕΠ31860019. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων της Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. 
πρωτ. 998/02-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 484/02-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 
2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Post 
ALphabetical Interactive Museum using Participatory, Space-Embedded, Story-Telling» στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» 

Στο συνημμένο στην εισήγηση, Πρακτικό 7/01-03-2021 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 
Έργου, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

«…       ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής (ΕΠΠΕ) για το έργο «Post ALphabetical Interactive Museum 

using Participatory, Space-Embedded, Story-Telling», στο πλαίσιο του  Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής 

Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», αρμόδια για την παρακολούθηση και παραλαβή του 

έργου του Αναδόχου, καθ’ όλη τη διάρκεια της συναφθεισομένης σύμβασης, η οποία συγκροτήθηκε με την 

οικ. οικ. 33241/1059/3-3-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ: 69ΣΓ7Λ9-ΠΟ2), αποτελούμενη 

από τους: 

Α. Φώτη Κολιό, προϊστάμενο του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων, ως πρόεδρο, 

Β. Ευάγγελο Τσιάρα, υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού της Περιφέρειας 

Ηπείρου, ως μέλος και 

Γ. Μαρία Κυριακοπούλου, υπάλληλο  της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  Περιφέρειας 

Ηπείρου, ως μέλος. 

Η ΕΠΠΕ συνεδρίασε σήμερα 1/3/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στο γραφείο 355 της Διεύθυνσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου, με παρόντα όλα τα μέλη, προκειμένου να εξετάσει 

την  με αριθμό 26903/998/26-2-2021 επιστολή της εταιρείας ΕΤΑΜ Α.Ε, με την οποία ο ανάδοχος αιτείται 

στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, την παράταση της από 9/10/2019  σύμβασής του με την 

Περιφέρεια Ηπείρου. 

Η ΕΠΠΕ έχοντας υπόψη: 

1) Τον νόμο 4778/19-02-2021 (Τεύχος Α’) και το άρθρο 30 σύμφωνα με το οποίο η ισχύς της παρ. 1 του 

εξηκοστού άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), που κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), η οποία παρατάθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227) έως τις 

31.12.2020, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 31.3.2021 και επιτρέπει τη χορήγηση παράτασης κάθε 

είδους συμβατικών προθεσμιών. 

2) Το εταιρικό σχήμα του έργου Palimpsest έχει λάβει έγκριση παράτασης του έργου ως τις 30/6/2021 

εξαιτίας της πανδημίας του Covid – 19. 

3) Το γεγονός ότι λόγω της πανδημίας και των συνθηκών που διαμορφώθηκαν με τα περιοριστικά μέτρα που 

έλαβε η Κυβέρνηση για την αποφυγή της διασποράς του covid-19 συνέβαλλαν στην καθυστέρηση της 

υλοποίησης ορισμένων παραδοτέων του έργου με αποτέλεσμα να μην έχουν προκύψει όλες οι 
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αναμενόμενες εκροές και τα αποτελέσματα του έργου τα οποία στο πλαίσιο των υποχρεώσεων 

δημοσιότητας του έργου πρέπει να επικοινωνηθούν στις ομάδες στόχους και το ευρύ κοινό.   

4) Το αντικείμενο της σύμβασης που απομένει να εκτελεστεί αφορά : α) σε υλικό προβολής του έργου και 

διάχυσης των αποτελεσμάτων του κάτι το οποίο δε μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα δεδομένου 

ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί βασικά παραδοτέα του έργου που θα τροφοδοτούσαν με το αναγκαίο υλικό τις 

ενέργειες δημοσιότητας του έργου και β) σε εργασίες υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου στη 

διαχείριση του έργου κάτι το οποίο δε μπορεί να ολοκληρωθεί, καθώς το έργο Palimpsest είναι ακόμη σε 

εξέλιξη και άρα εξακολουθεί να υπάρχει η ανάγκη παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών στην 

Αναθέτουσα Αρχή έως ότου ολοκληρωθεί το έργο.  

Εισηγούμαστε 

Την έγκριση παράτασης της σύμβασης, η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της 

ανάδοχου εταιρείας ΕΤΑΜ Α.Ε για την υλοποίηση του έργου, PALIMPSEST-Post ALphabetical 

Interactive Museum using Participatory, Space-Embedded, Story-Telling, μέχρι και 30 Ιουνίου 2021 

(Λήξη του έργου), για όλες τις υπηρεσίες της κύριας σύμβασής. Η ΕΤΑΜ Α.Ε υποχρεούται στην προσαρμογή 

των παραδοτέων στο διάστημα της παράτασης.  

Σημειώνεται ότι, η παράταση της εργασίας δεν επιφέρει καμία μεταβολή ως προς το οικονομικό αντικείμενο 

των  συμβάσεων.  

Η ΕΠΠΕ υποβάλλει το παρόν Πρακτικό στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ώστε να προβεί 

στις νόμιμες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή.  

Το παρόν Πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε τρία (3) αντίτυπα. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

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

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση, μέχρι την 30-06-2021, της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της 
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΜ Α.Ε.», αναδόχου Εξωτερικού Συμβούλου για τις ανάγκες υλοποίησης 
του έργου «Post ALphabetical Interactive Museum using Participatory, Space-Embedded, Story-Telling» 
που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A 
«Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» του έργου της ΣΑΕΠ 318/6, με ΚΑ 2018ΕΠ31860019, σύμφωνα με το 
Πρακτικό 7/01-03-2021 (ανωτέρω υπό στ. 7), της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του 
Έργου. 

Επισημαίνεται ότι η παράταση της εργασίας δεν επιφέρει καμία μεταβολή ως προς το οικονομικό 
αντικείμενο της 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) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/368/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 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 του Πρακτικού 13/23-02-2021 Προσωρινής Παραλαβής της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο 
«ADRION 5 SENSES – Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all five 
Senses», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg 
ADRION 2014-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
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ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ



-62- 
 

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. 12/55/15-12-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί έγκρισης της 
ένταξης του έργου ADRION 5 SENSES, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-
2020. 

6. Την αριθμ. 32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των 
δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων των προγραμμάτων των 
Ευρωπαϊκών Εδαφικών Συνεργασιών: α) IPA CBC Greece – Albania 2014-2020, β) CBC 
Greece – Italy 2014-2020 και γ) Interreg V – B Adriatic-Ionian 2014-2020. 

7. Τις  αριθμ. 19/1164/29-07-2020, 25/1682/06-10-2020 και 28/1903/06-11-2020 αποφάσεις 
της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης διενέργειας, κατάρτισης της διακήρυξης, 
έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας και κατακύρωσης στην εταιρεία με την 
επωνυμία «TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ με δ.τ. TREK 
DEVELOPMENT AE», των αποτελεσμάτων του συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού βάσει 
της αριθμ. πρωτ. 112244/3645/24-08-2020 διακήρυξης, για την Παροχή Υπηρεσιών 
Τεχνικής Υποστήριξης στην Κεφαλαιοποίηση του Έργου «ADRION 5 SENSES – Building 
the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all five Senses», προϋπολογισμού € 
41.200,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
Interreg ADRION 2014-2020 του έργου της ΣΑΕΠ 3182 με ΚΑ 2018ΕΠ31820001.  

8. Την εισήγηση του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων της Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 891/26-02-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 469/01-
03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την 
έγκριση του συνημμένου, Πρακτικού 13/23-02-2021 Προσωρινής Παραλαβής της 
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο 
«ADRION 5 SENSES – Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all five 
Senses», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg 
ADRION 2014-2020. 

Στο συνημμένο στην εισήγηση, Πρακτικό 13/23-02-2021 Προσωρινής Παραλαβής της 
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:   

«…    

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 13/23.02.2021 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής 

Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο “ADRION 5 SENSES - Building the ADRION Brand Name in 
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Tourism: Indulging all Five Senses” στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg ADRION 2014-2020», η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 12631/355/01-02-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ: ΨΩΕΟ7Λ9-

Β3Κ) και επεκτάθηκαν οι αρμοδιότητές της με την  υπ΄ αριθμ. 181540/5896/16-12-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη 

Ηπείρου (ΑΔΑ: ΨΨ5Ω7Λ9-Ξ4Γ) αποτελούμενη από τους: 

1. Παρασκευή Τσέντζου, υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικού, ως πρόεδρο  

2. Βαγιούλα Διαμάντη, υπάλληλο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, ως μέλος 

3. Ευάγγελο Σιώτο, υπάλληλο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, ως μέλος 

συνεδρίασε σήμερα 23 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της Δ/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα, με παρόντα όλα τα μέλη της, 

προκειμένου να εξετάσει το από 14/12/2020 (αριθμ. πρωτ. 180042/5845/ 14-12-2020 εισερχόμενο στη Δ/νση 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού) έγγραφο της αναδόχου εταιρείας «TREK Development A.E.», με το οποίο 

υποβάλλεται η  Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής 

Υποστήριξης στην Κεφαλαιοποίηση του έργου “ADRION 5 SENSES - Building the ADRION Brand Name in 

Tourism: Indulging all Five Senses” στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg ADRION 2014-2020». 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα ακόλουθα:  

- Παραδοτέο  Μ.5.1. Αναφορά Συμμετοχής σε τουλάχιστον 3 Συναντήσεις της Θεματικής Ομάδας Νο.3 

- Παραδοτέο Μ.5.2. Αναφορά Συμμετοχής στην Ετήσια Εκδήλωση του Προγράμματος ADRION 

- Παραδοτέο Μ.5.3. Αναφορά Συνεισφοράς στην Τακτική Ενημέρωση της Ιστοσελίδας της Θεματικής Ομάδας 

Νο. 3 

- Παραδοτέο Μ.5.4. Αναφορά Συμμετοχής σε τουλάχιστον 1 Εκδήλωση σε Επίπεδο Μακρο-περιοχής 

- Παραδοτέο Μ.5.5. Αναφορά Συνεισφοράς στη Δημιουργία Κοινής Αναφοράς Εκροών 

- Παραδοτέο Μ.5.6. Αναφορά Συνεισφοράς στην Επέκταση των Υπαρχόντων Δικτύων 

 

Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τα υποβαλλόμενα προς παραλαβή αποδεικτικά, προχώρησε στην γνωστοποίηση 

των παρατηρήσεών της στον Ανάδοχο και έπειτα από την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων προέβη στην 

προσωρινή παραλαβή μέρους των παραδοτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 «ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ».   

Συγκεκριμένα η Επιτροπή παραλαμβάνει τα ακόλουθα παραδοτέα:  

- Το Παραδοτέο Μ.5.2. Αναφορά Συμμετοχής στην Ετήσια Εκδήλωση του Προγράμματος ADRION 

- Το Παραδοτέο Μ.5.3. Αναφορά Συνεισφοράς στην Τακτική Ενημέρωση της Ιστοσελίδας της Θεματικής 

Ομάδας Νο. 3 

- Το Παραδοτέο Μ.5.4. Αναφορά Συμμετοχής σε τουλάχιστον 1 Εκδήλωση σε Επίπεδο Μακρο-περιοχής 

- Το Παραδοτέο Μ.5.5. Αναφορά Συνεισφοράς στη Δημιουργία Κοινής Αναφοράς Εκροών 

- Το Παραδοτέο Μ.5.6. Αναφορά Συνεισφοράς στην Επέκταση των Υπαρχόντων Δικτύων 

Όσον αφορά το Παραδοτέο  Μ.5.1. Αναφορά Συμμετοχής σε τουλάχιστον 3 Συναντήσεις της Θεματικής 

Ομάδας Νο.3, διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις αναφορικά με την 1η και τη 2η Συνάντηση της Θεματικής Ομάδας, οι 

οποίες διεξήχθησαν στις 24/06/2020 και 3/10/2020, διότι πραγματοποιήθηκαν πριν την υπογραφή της από 

19/11/2020 σύμβασης ανάμεσα στην Περιφέρεια Ηπείρου και τον ανάδοχο «TREK Development A.E.». 

Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει και από σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία ο ανάδοχος συμμετείχε μόνο ως 

παρατηρητής.  

Για τους παραπάνω λόγους η Επιτροπή παραλαμβάνει μόνο την 3η Συνάντηση της Θεματικής Ομάδας, η οποία 

διεξήχθη στις  26/11/2020 και διοργανώθηκε από το έργο APPRODI με έκπτωση 66,67% επί της συμβατικής αξίας 

των 9.920,00 ευρώ του Παραδοτέου  Μ.5.1 ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.  

Κατόπιν των ανωτέρω, 

Εισηγούμαστε 

Την έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου του παραπάνω πρωτοκόλλου προσωρινής 

παραλαβής, εφόσον εκ του αποτελέσματος κρίνεται ότι οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την 

καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν προκαλούν οικονομική ζημία στην αναθέτουσα αρχή, ώστε 

να προβούμε στην σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 

Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό στη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ώστε να προβεί στις 

νόμιμες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή.  

Το παρόν Πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε τρία (3) αντίτυπα. 
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

  Παρασκευή Τσέντζου                      Βαγιούλα Διαμάντη                     Ευάγγελος Σιώτος   

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

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), το Πρακτικό 
13/23-02-2021 (ανωτέρω υπό στ. 8), Προσωρινής Παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης 
και Παραλαβής των παραδοτέων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή Υπηρεσιών 
Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «ADRION 5 SENSES – Building 
the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all five Senses», στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020,  

ως προς την προσωρινή παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών/παραδοτέων από την 
ανάδοχο εταιρεία «TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ με δ.τ. TREK 
DEVELOPMENT AE», με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 
παρεκκλίσεις, δεδομένου ότι εκ του αποτελέσματος, κρίνεται ότι οι αναφερόμενες στο ως άνω 
Πρακτικό παρεκκλίσεις, δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
δεν προκαλούν οικονομική ζημία στην αναθέτουσα αρχή. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/369/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την δημοσίευση της ανακοίνωσης, αναφορικά με 
την πρόσληψη με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου για την 
υλοποίηση του έργου “RESOR” – Promoting best practices to support energy efficiency and 
renewable energy in European islands and remote regions (PGI05092) του Προγράμματος 
Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 2/4/22-
02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1115/03-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
505/03-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται 
τα εξής: 

«... Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις  διατάξεις  του  π.δ. 140 /2010 «Οργανισμός Περιφέρειας  Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. Α΄ /27-12-2010) όπως 

τροποποιήθηκαν με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του ασκούντος 

καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  και την αριθμ. 

163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

3.Την υπ. αριθ.2/22-02-2021απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (ΑΔΑ: ΩYAEΛ9-0Λ9) με θέμα: 

«Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «RESOR”- 

PromotingbestpracticestosupportenergyefficiencyandrenewableenergyinEuropeanislandsandremoteregions 

(PGI05092) του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE» 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση της δαπάνη, προκειμένου να προβούμε στην δημοσίευση  της ανακοίνωσης, 

αναφορικά με την πρόσληψη με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (01) ατόμου για την 

υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου Έργου RESOR” – Promoting best practices to support energy 

efficiency and renewable energy in European islands and remote regions (PGI05092)”του Προγράμματος 

Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE που έχει ενταχθεί στην ΣΑΕΠ 318/2 (ΚΑ 

2019ΕΠ31820001). Πρόκειται για τη δαπάνη των 200 ευρώ με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2021. …».   

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 200,00 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 της δαπάνης δημοσίευσης της ανακοίνωσης, 
αναφορικά με την πρόσληψη με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου για την 
υλοποίηση του έργου “RESOR” – Promoting best practices to support energy efficiency and renewable 
energy in European islands and remote regions (PGI05092) του Προγράμματος Διαπεριφερειακής 
Συνεργασίας INTERREG EUROPE που έχει ενταχθεί στην ΣΑΕΠ 318/2 (ΚΑ 2019ΕΠ31820001). 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/370/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παράταση των συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ, 
τεσσάρων (4) ατόμων για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων 
αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που προέκυψαν λόγω της εξάπλωσης της 
νόσου του κορωνοϊού COVID-19. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 2/4/22-
02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2307/05-02-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 506/03-03-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«... Έχοντας υπόψη: …  

2. Την αρ. πρωτ. 170808/11001/30-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΞ997Λ9-ΕΓ4) απόφαση πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων με 

σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας τεσσάρων (04) μηνών, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών, εποχικών και 

πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου που προέκυψαν λόγω της 

εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19. 

3.Το αρ. πρωτ. 9755/08-02-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

4.Το άρθρο 74 του ν.4745/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 175 του ν. 4764/2020. 

5.Την αρ. πρωτ.23495/2214/23-02-21 Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης. 

6. Την ανάγκη ανάληψης για την κάλυψη της δαπάνης για την παράταση της σύμβασης Ορισμένου Χρόνου για τη 

μισθοδοσία τεσσάρων (4) ατόμων για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της 

Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που προέκυψαν λόγω της εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19. 

Παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης που προκύπτει από την παράταση των συμβάσεων 

εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας τεσσάρων (04) μηνών. Συγκεκριμένα για τη μισθοδοσία τεσσάρων (4) ατόμων, ήτοι την κα  

Γκογκάκη Μαργαρίτα του Γεωργίου, την κα Τσάβου Ευαγγελία του Ιωάννη, τον κο Ντάφλο Νικόλαο του Χρήστου και 

τον κο Απόστολο Παλάσκα του Βάιου, υπαλλήλων, οι οποίοι προσλήφθηκαν με την υπ. αριθ. 170808/11001/30-11-2020 (ΑΔΑ: 

ΩΞ997Λ9-ΕΓ40 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου  με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Πρόκειται 

για τη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, ΕΦ 072 ΚΑΕ:5152.01, 

ποσού: 26000,00 €. …».   

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 26.000,00 και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος 
των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 5152.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 
/Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, για την κάλυψη της δαπάνης παράτασης για χρονικό διάστημα 
τεσσάρων (04) μηνών, των συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τεσσάρων (4) 
ατόμων οι οποίοι προσλήφθηκαν με την αρ. πρωτ. 170808/11001/30-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΞ997Λ9-ΕΓ4) 
απόφαση πρόσληψης, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών 
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου που προέκυψαν λόγω της εξάπλωσης 
της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα των υπαλλήλων: Γκογκάκη Μαργαρίτας του 
Γεωργίου, Τσάβου Ευαγγελίας του Ιωάννη, Ντάφλου Νικολάου του Χρήστου και Αποστόλου Παλάσκα 
του Βάιου.  
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/372/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 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 διάθεσης πίστωσης, διενέργειας των συνοπτικών διαγωνισμών 
για τις προμήθειες γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και αναλώσιμων ειδών 
(μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Ιωαννίνων για το έτος 2021 και συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) 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 του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2715/05-03-2021 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 525/05-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), 
στην οποία η υπηρεσία εισηγείται τα εξής:  

«… Σας παρακαλούμε όπως: 

α) Εγκρίνετε τη διενέργεια συνοπτικών διαγωνισμών για την ανάδειξη συμφερότερης από οικονομικής άποψης 

προσφοράς, για τις προμήθειες γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και αναλώσιμων ειδών 

(μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της 

Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021. 

β) Εγκρίνετε τη δαπάνη και διάθεση ποσού 50.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. ως εξής :  

i) προμήθεια Γραφικής ύλης 20.000 €,  

ii) προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 15.000 € 

iii) προμήθεια αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές) 15.000 € 

γ) Εγκρίνετε τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών για την ανάδειξη 

συμφερότερης από οικονομικής άποψης προσφοράς, για τις προμήθειες γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού 

χαρτιού Α4 και αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές),με τα παρακάτω μέλη, με την 

εξής σειρά: 

α. Βλάχου Ελένη, προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων της Δ/νσης 

Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής, με βαθμό Α΄,  

β. Χόινα Ναταλία, υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό 

Α΄ και 

γ.  Δεμιρτζόγλου Αιμίλιος, υπάλληλος της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του κλάδου 

Τ.Ε. Πληροφορικής, με βαθμό Γ΄. 

και αναπληρωματικά, τα παρακάτω μέλη, με την εξής σειρά: 

α. Γεωργοκίτσος Κων/νος, προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον 

πολίτη της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής, με βαθμό 

Α΄, 

β. Τσιούρη Βασιλική, υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού, του κλάδου Π.Ε. Δ/κου-Οικ/κού, με βαθμό Α΄ 

και 

γ. Χριστόπουλος Χρήστος, υπάλληλος της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του 

κλάδου Δ.Ε. Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ, με βαθμό Α’. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, συνοπτικών διαγωνισμών για την ανάδειξη της συμφερότερης από 
οικονομικής άποψης προσφοράς, για τις προμήθειες γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού 
χαρτιού Α4 και αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές), για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021. 

Β. Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 50.000,00 πλέον ΦΠΑ και διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 1111 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, ως εξής: 
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Α) για την προμήθεια γραφικής ύλης, ποσό € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ 

Β) για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, ποσό € 15.000,00 πλέον ΦΠΑ και  

Γ) για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές), ποσό € 
15.000,00 πλέον ΦΠΑ. 

Γ. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριμελή Επιτροπή 
Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, των ανωτέρω συνοπτικών διαγωνισμών, και 
ορίζει τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής: 

Τακτικά μέλη 

α. Βλάχου Ελένη, προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων της 
Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής, με 
βαθμό Α΄, Πρόεδρος 

β. Χόινα Ναταλία, υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών 
Γραμματέων, με βαθμό Α΄ και 

γ. Δεμιρτζόγλου Αιμίλιος, υπάλληλος της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
του κλάδου Τ.Ε. Πληροφορικής, με βαθμό Γ΄. 

Αναπληρωματικά μέλη 

α. Γεωργοκίτσος Κων/νος, προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

για τον Πολίτη της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του κλάδου Π.Ε. 

Πληροφορικής, με βαθμό Α΄, 

β. Τσιούρη Βασιλική, υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού, του κλάδου Π.Ε. Δ/κου-Οικ/κού, με 

βαθμό Α΄ και 

γ. Χριστόπουλος Χρήστος, υπάλληλος της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, του κλάδου Δ.Ε. Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ, με βαθμό Α’. 

 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/373/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού 
ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
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ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το 
με αρ. πρωτ. 999/03-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 504/03-03-2021 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την  οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση  δαπάνης 
και τη διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
ΚΑ2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 
(π.κ.2013ΕΠ03000013)». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών και τη διάθεση των αντίστοιχων 
πιστώσεων, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000005 και τίτλο 
«Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)» για την εκπόνηση 
των κάτωθι υποέργων της Περιφέρειας Ηπείρου με τη ΔΕΔΔΗΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:  

Υποέργο Προϋπολογισμός € 
Έγκριση Διάθεσης 

πίστωσης & ορισμός 

αποφαινόμενων οργάνων 

Επέκταση δικτύου για ηλεκτροδότηση αγροτικών  

εκμεταλλεύσεων στην θέση ΄΄Καρβούνια΄΄  

της κοινότητας Κουτσελιού του Δήμου Ιωαννιτών 
15.182,09 27365/1018/01-03-2021 

Επέκταση δικτύου για ηλεκτροδότηση αγροτικών  

εκμεταλλεύσεων στην θέση ΄΄Δρόμος Γορίτσας προς Σερβιανά΄΄ 

της κοινότητας Κουτσελιού  του  Δήμου Ιωαννιτών 
12.545,69 27371/1019/01-03-2021 

Επέκταση δικτύου για ηλεκτροδότηση αγροτικών  

εκμεταλλεύσεων στην θέση ΄΄Σαγιάδα΄΄  

της κοινότητας Σαγιάδας του Δήμου Φιλιατών 
18.598,34 27377/1020/01-03-2021 

ΣΥΝΟΛΟ 46.326,12  

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ



-74- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/374/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου 
«Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2021». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με 
αρ. πρωτ. 1066/04-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 530/05-03-2021 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. Σχετ: Η υπ' αριθμ 164941/5312 Απόφαση Περιφερειάρχη με θέμα : Έγκριση Διάθεση Πίστωσης και 

ορισμός αποφαινομένων οργάνων για το υποέργο «Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή ΠΕ 

Ιωαννίνων έτους 2021».  

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού εικοσιτεσσάρων χιλιάδων και 

οχτακοσίων (24.800,00) ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 

2020ΕΠ53000001 "Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 

(Υποέργο «Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή ΠΕ Ιωαννίνων έτους 2021), {(α) σχετικό}.…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 24.800,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης 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 «Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή Π.Ε. Ιωαννίνων 
έτους 2021». 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/375/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 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 για την κατοχύρωση του σήματος και της 
ονομασίας του δικτύου μονοπατιών Epirus Trail. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την αριθμ. 1/2/22-02-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου περί έγκρισης 
υποβολής αιτήματος κατάθεσης και δήλωσης του σήματος του δικτύου μονοπατιών «Epirus 
Trail» από την Περιφέρεια Ηπείρου στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
191/04-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 509/04-03-2021 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
για την κατοχύρωση του σήματος και της ονομασίας του δικτύου μονοπατιών Epirus Trail. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 658,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», (Υποέργο: «Κατοχύρωση σήματος και ονομασίας του 
δικτύου μονοπατιών Epirus Trail»), για την κάλυψη των δαπανών συλλογής των απαραίτητων 
εγγράφων και την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών, ώστε να συμπληρωθεί και να 
κατατεθεί, στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο φάκελος 
κατοχύρωσης του σήματος και ονομασίας του δικτύου μονοπατιών Epirus Trail, που αναδεικνύει 
και διαμορφώνει η Περιφέρεια Ηπείρου πάνω στα υφιστάμενα μονοπάτια, βάσει και της 
σχετικής, αριθμ. 1/2/22-02-2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.  
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/376/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκδοση 
του βιβλίου με τίτλο «Προβληματισμοί» του Χρήστου Μασσαλά. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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 

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

5. Την εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 651/04-03-
2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 511/04-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με 
την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης, για συμμετοχή της 
Περιφέρειας Ηπείρου, στην έκδοση του βιβλίου με τίτλο «Προβληματισμοί» του Χρήστου Μασσαλά. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  

Για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, στην έκδοση του βιβλίου με τίτλο 
«Προβληματισμοί» του Χρήστου Μασσαλά, που συντελεί στην ενημέρωση του ενεργού πολίτη, αφού 
πραγματεύεται θέματα που απασχολούν αυτόν, όπως η λειτουργία των θεσμών, το σήμερα και το μέλλον, 
η ανεντιμότητα, το χάσμα πολιτικής και ηθικής κ.α., 

εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 2.120,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών Δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», σύμφωνα με 
την αριθμ. πρωτ. 651/04-03-2021 σχετική εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης 
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

«….Σας κάνουμε γνωστό ότι  η Περιφέρεια Ηπείρου προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση βιβλίου με τίτλο 

«Προβληματισμοί» του Χρήστου Μασσαλά. Το βιβλίο πραγματεύεται θέματα που απασχολούν τον πολίτη, όπως η 

λειτουργία των θεσμών, το σήμερα και το μέλλον, η ανεντιμότητα, το χάσμα πολιτικής και ηθικής κ.α.. 

Η έκδοση αυτή κρίνεται απαραίτητη γιατί το συγκεκριμένο πόνημα συντελεί στην ενημέρωση του ενεργού πολίτη. 

Τα βιβλία θα διατεθούν από την Περιφέρεια Ηπείρου σε δημοσιογράφους, Δημάρχους, καθώς και σε προέδρους 

πολιτιστικών συλλόγων. Επίσης σε αρχεία και Βιβλιοθήκες της Ελλάδας. 

Οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται στις αρμοδιότητες των Περιφερειών, όπως αυτές ορίζονται από τις 

καταστατικές διατάξεις του Καλλικράτη και περιγράφονται στο άρθρο 186 του Ν.352/2010 (ΦΕΚ 84/Α) κεφ.ε, 

εδάφιο η, παρ.13,15 «Η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της  περιφέρειας και των 

δήμων και η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής 

πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους». Ο συντονισμός, η προώθηση, η χρηματοδότηση και η 

δραστηριοποίηση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του 

στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας. 

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την κάλυψη της     έκδοσης ως κάτωθι: (ΠΙΝΑΚΑΣ) 

Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 

«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και  ειδικών Δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022….». 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/378/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 
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 διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για την περιοχή Πηγάδια – Μονολίθι (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2738/03-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 495/03-03-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη:…. 

1.  Ότι, σαν αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα σε εναλλαγή με τις 

χαμηλές θερμοκρασίες το νερό που διείσδυσε από τις ρωγμές μεταξύ τον πετρωμάτων συνετέλεσε ώστε αυτά μέσω του 

παγετού (συστολή – διαστολή) να κατακερματιστούν, να προκαλέσουν θρυμματισμό και να εκδηλωθούν φαινόμενα όπως 

καταπτώσεις, κατολισθήσεις, ρηγματώσεις, καθιζήσεις, αλλά και πτώση βράχων κ.α. καθιστώντας τη διέλευση στην οδό 

από Πηγάδια προς Μονολίθι  δύσκολη και πολλές φορές επικίνδυνη. Προκειμένου, αυτά να αντιμετωπιστούν άμεσα και 

αποτελεσματικά απαιτείται η άμεση αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των οδών, κυρίως των πρανών με τις κλίσεις, 

ύψη κλπ ώστε να προταθούν λύσεις ( βελτίωση κλίσεων και επικλίσεων, διαπλατύνσεις, νέα χάραξη όπου χρειάζεται ώστε 

να απομακρυνθούμε από τις προβληματικές περιοχές) με τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων.  

2. Την  με  αριθμ. : 23390/835/22-02-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 

24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου :  « Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 

Περιφέρειας Ηπείρου 2020 - 2022 » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 με υποέργο : «Συλλογή στοιχείων 

για την περιοχή Πηγάδια – Μονολίθι (παροχή υπηρεσιών) ».  

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

περιοχή Πηγάδια – Μονολίθι  (παροχή υπηρεσιών)» του έργου :  «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 

Περιφέρειας Ηπείρου 2020 - 2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001,  προϋπολογισμού 24.800,00 € ...». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά 
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας 
του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020 - 2022», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για την περιοχή Πηγάδια – 
Μονολίθι  (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι απαιτείται η άμεση 
αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των οδών, κυρίως των πρανών με τις κλίσεις, ύψη κλπ, ώστε 
να προταθούν λύσεις (βελτίωση κλίσεων και επικλίσεων, διαπλατύνσεις, νέα χάραξη, όπου χρειάζεται, 
ώστε να απομακρυνθούμε από τις προβληματικές περιοχές) με τη συλλογή όλων των απαραίτητων 
στοιχείων, αφού οι έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, σε εναλλαγή 
με τις χαμηλές θερμοκρασίες, είχαν ως αποτέλεσμα το νερό που διείσδυσε από τις ρωγμές μεταξύ τον 
πετρωμάτων, μέσω του παγετού (συστολή – διαστολή) να οδηγήσει στον κατακερματισμό και 
θρυμματισμό αυτών, καθώς επίσης και στην εκδήλωση φαινομένων όπως καταπτώσεις, κατολισθήσεις, 
ρηγματώσεις, καθιζήσεις, αλλά και πτώση βράχων κ.α. καθιστώντας τη διέλευση στην οδό από Πηγάδια 
προς Μονολίθι δύσκολη και πολλές φορές επικίνδυνη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/379/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 
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 υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 920/03-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 498/03-03-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη…  

1. Οι έντονες και σε μεγάλη διάρκεια βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν σε όλη την Περιφέρεια Ηπείρου, είχαν 

σαν αποτέλεσμα τα νερά που διέρχονται ανεξέλεγκτα λόγω παλαιότητας του δικτύου και απουσίας τεχνικών 

έργων να δημιουργούν προβλήματα (λιμνάζοντα ύδατα, νεροφαγίες, ολίσθηση των πρανών κυρίως κατάντη 

με άμεσο τον κίνδυνο κατάρρευσης της οδού) καθιστώντας πολλές φορές τη διέλευση δύσκολη και επικίνδυνη. 

Απαιτείται λοιπόν άμεσα να εκτελεστούν εργασίες διευθέτησης των όμβριων υδάτων και αντιστήριξης των 

πρανών, ώστε να προστατευθούν οι εθνικές οδοί και η διέλευση σε αυτές να γίνεται με ασφάλεια. 

2.  Την  με  αριθμ. : 25373/920/24-02-2021 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 σκυροδέματος για τις ανάγκες οδικού δικτύου Περιφέρειας 

Ηπείρου ». 

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

τις ανάγκες οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» 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. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι αφορά προμήθεια σκυροδέματος για τη 
χρήση του σε εργασίες διευθέτησης των όμβριων υδάτων και αντιστήριξης των πρανών, ώστε να 
προστατευθούν οι εθνικές οδοί και η διέλευση σε αυτές να γίνεται με ασφάλεια, λαμβάνοντας υπόψη τα 
προβλήματα που δημιουργήθηκαν, με τα νερά να διέρχονται ανεξέλεγκτα, λόγω παλαιότητας του δικτύου 
και απουσίας τεχνικών έργων (λιμνάζοντα ύδατα, νεροφαγίες, ολίσθηση των πρανών κυρίως κατάντη, με 
άμεσο τον κίνδυνο κατάρρευσης της οδού) καθιστώντας πολλές φορές τη διέλευση δύσκολη και 
επικίνδυνη, αποτέλεσμα των έντονων και σε μεγάλη διάρκεια βροχοπτώσεων  που σημειώθηκαν σε όλη 
την Περιφέρεια Ηπείρου. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ



-84- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/380/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης προσβάσεων και διευθέτηση του ρέματος Ντουρλιμά 
(παροχή υπηρεσιών). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3442/04-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 519/04-03-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

6. Την υπ’ αριθ.   30001/1146   από   04-03-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 και 

τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», 

Υποέργο: «Εργασίες αποκατάστασης προσβάσεων και διευθέτηση του ρέματος Ντουρλιμά  (παροχή 

υπηρεσιών)».  

7. Την από  04-03-2021 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες  για την αποκατάσταση 

εκατέρωθεν του ρέματος Ντουρλιμά, προκειμένου να αποκατασταθεί η βατότητα προς παραγωγικές μονάδες 

και κτήματα της περιοχής. Θα γίνει επίσης διευθέτηση και καθαρισμός του ρέματος από φερτά υλικά και 

προσχώσεις, καθώς και στήριξη των πρανών.. 

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

προσβάσεων και διευθέτηση του ρέματος Ντουρλιμά  (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της 

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

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης προσβάσεων και 
διευθέτηση του ρέματος Ντουρλιμά  (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 04-03-2021 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 εκατέρωθεν του ρέματος 
Ντουρλιμά,  προκειμένου να αποκατασταθεί η βατότητα προς παραγωγικές μονάδες και κτήματα της 
περιοχής, καθώς επίσης και εργασίες διευθέτησης και καθαρισμού του ρέματος από φερτά υλικά και 
προσχώσεις, και στήριξης των πρανών. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/381/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 31ο 

Έγκριση εκμίσθωσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου Άγριλλος της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, με απευθείας ανάθεση σε αλιευτικό συνεταιρισμό, βάσει του Πρακτικού 
1/22-02-2021 της Επιτροπής Διενέργειας της δημοπρασίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

http://www.php.gov.gr/
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96 περί μισθώσεων, του Β.Δ. της 7/18-3-40 (ΦΕΚ 94/1940) «Περί 
της υπό του Οργανισμού Αλιείας εκμεταλλεύσεως των ιχθυοτροφείων, λιμνών, θυννείων και 
ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων δι’ ενοικιάσεων», του Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδικας» 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του Ν.1740/1987, του Ν.2040/92 (ΦΕΚ 
70/Α/1992) «περί ρύθμισης θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών 
προσώπων εποπτείας του», του Ν. 4282/2014 (ΦΕΚ 182/Α’/2014) «Ανάπτυξη 
υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» και του Ν.4492/2017 (ΦΕΚ Α΄ 156/2017) 
«Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες 
διατάξεις», του Ν.4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α΄/2018) και του Ν. 4646/2019 άρθρο 65, παρ.1 
(ΦΕΚ 201/Α΄/2019) και της αριθμ. 393155/22-9-1992 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των 
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Γεωργίας και Οικονομικών «περί Περιορισμού 
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 579/Β/23-091992). 

6. Την αριθμ. 7/417/13-03-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση των Δημόσιων 
Φυσικών Ιχθυοτροφείων και λοιπών ιχθυοτρόφων υδάτων της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας, για τα έτη 2020 και 2021, σύμφωνα με τους όρους των σχετικών διακηρύξεων, 
αποτελούμενη από έναν (1) εκπρόσωπο της Κτηματικής Υπηρεσίας Άρτας, ως Πρόεδρο, 
με τον αναπληρωτή του, όπως ορίσθηκαν με το με σχετικό, αριθ. πρωτ. OE 1923 ΑΠΑ 
2020/16-1-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας και Β) από δύο (2) υπαλλήλους της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, με τους αναπληρωτές τους, όπως 
προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, κλήρωση, βάσει των από 27-01-2020 Πρακτικών που 
συνετάγησαν. 

7. Την αριθμ. 1/68/11-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
η διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, 
πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου Άγριλλος της 
Π.Ε. Άρτας, με σκοπό την αλιευτική εκμετάλλευση και τη στήριξη της αλιευτικής παράδοσης, 
και καταρτίσθηκε η διακήρυξή της, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από το Τμήμα 
Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, το σχέδιο της 
οποίας επισυνάφθηκε στην αριθμ. πρωτ. 188387 π.ε./08-01-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας, 
βάσει και της με αριθμ. πρωτ. 1526/31-12-2020 γνωμοδότησης του Φορέα Διαχείρισης 
Υγροτόπων Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας και της αριθ. πρωτ. 102807 ΑΠΑ 2020/30-11-
2020 γνωμοδότηση της Κτηματικής Υπηρεσίας Άρτας. Ειδικότερα, η διάρκεια της μίσθωσης 
θα είναι πενταετούς διάρκειας και αρχίζει από την 1η Μαρτίου 2021 και λήγει την τελευταία 
ημέρα του Φεβρουαρίου του έτους 2026, ως τιμή εκκίνησης για τη δημοπρασία ορίζεται το 
ποσό των 2.520,00 € ενώ το ελάχιστο αποδεκτό προσφερθέν ποσό ως μίσθωμα θα πρέπει 
να είναι ανώτερο του ποσού των 2.520,00 €. Η θέση εκμίσθωσης και τα όρια της 
λιμνοθάλασσας Άγριλλος απεικονίζονται ενδεικτικά, στο επισυναπτόμενο στη διακήρυξη, 
απόσπασμα χάρτου από το Ελληνικό Κτηματολόγιο, Τα όρια  υπό εκμίσθωση εκτάσεως 
του δημόσιου ιχθυοτροφείου Άγριλλος της Π.Ε. Άρτας, είναι η μόνιμα και περιοδικά 
κατακλυζόμενη υδάτινη έκταση με τα αναγκαία παραρτήματα του ιχθυοτροφείου και η Λ/Θ 
περιβάλλεται: 1) Ανατολικά, από τους  πρόποδες λόφων από τους οποίους περνάει η 
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Εθνική οδός Άρτας – Αμφιλοχίας, 2) Δυτικά, από τη Δημόσια οδό Άρτας – Κόπραινας, 3) 
Βόρεια και Βόρειο-Ανατολικά, από το αγρόκτημα Κομποτίου και ακαλλιέργητες εκτάσεις και 
4) από το Νότιο Αμβρακικό κόλπο. Στην εκμίσθωση του ιχθυοτροφείου δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι αβαθείς εκτάσεις που βρίσκονται μπροστά από το ιχθυοτροφείο, 
ούτε τα ιχθυοτρόφα νερά του «Τάφρου» ή «Τράφου» που παλαιότερα εκμισθώνονταν μαζί 
με το παραπάνω ιχθυοτροφείο, και οι εκτάσεις αυτές μένουν ελεύθερες για αλιεία από τους 
ελεύθερους αλιείς, χωρίς να έχει ο ενοικιαστής κανένα δικαίωμα είσπραξης από αυτούς, 
ενώ στην εκμίσθωση του ιχθυοτροφείου περιλαμβάνεται και η εξωτερική τάφρος που 
διατρέχει το ιχθυοτροφείο. 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
1363/26392/25-02-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 465/01-03-2021 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…  Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Β.Δ. της 7/18-3-1940 (ΦΕΚ 94/Α/1940) «Εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων, λιμνών, 

θυννείων και ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων με ενοικίαση». 

2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/1970 (ΦΕΚ 27/Α΄/1970) «Αλιευτικός Κώδικας» όπως έχουν τροποποιηθεί με 

τον Ν. 1740/1987 (ΦΕΚ 221/Α΄/1987) «Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών, 

ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις», τον Ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α΄/1992) 

«Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες 

διατάξεις», τον Ν. 4282/2014 (ΦΕΚ 182/Α΄/2014) «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις», 

τον Ν.4492/2017 (ΦΕΚ 156/Α΄/2017) «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών 

προϊόντων και άλλες διατάξεις», το Ν.4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α΄/2018) και το Ν. 4646/2019 άρθρο 65, 

παρ.1 (ΦΕΚ 201/Α΄/2019) και ισχύουν.  

3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Το Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Την αριθ. πρωτ.319/5538/18-1-2021 Διακήρυξη (ΑΔΑ:6Ο117Λ9-ΙΔΛ) Περιφέρειας Ηπείρου για την 

εκμίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου Άγριλλος. 

6. Την αριθ. πρωτ.7/417/13-3-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας «Συγκρότηση της 

Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης των δημόσιων ιχθυοτροφείων και λοιπών 

ιχθυοτρόφων υδάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για τα έτη 2020-2021» 

7. Το από 22-2-2021 Πρακτικό 1/2021 της Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης των δημόσιων 

ιχθυοτροφείων και λοιπών ιχθυοτρόφων υδάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

           Όπως με Απόφασή σας εγκρίνετε τη μίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου Άγριλλος της 

Περιφερειακής Ενότητας Άρτας με απευθείας ανάθεση στον Αγροτικό Αλιευτικό Συνεταιρισμό Ανέζας 

«ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ – ΡΟΔΙΑ», σύμφωνα με το (7) σχετικό Πρακτικό. 

          Επισυνάπτεται το από 22-2-2021 Πρακτικό 1/2020 της Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών 

εκμίσθωσης των δημόσιων ιχθυοτροφείων και λοιπών ιχθυοτρόφων υδάτων της Περιφερειακής Ενότητας 

Άρτας. …». 

9. Την από 09-03-2021 ένσταση του Αγροτικού Αλιευτικού Συνεταιρισμού ΑΓΡΙΛΛΟΣ Δήμου 
Νικολάου Σκουφά Π.Ε. Άρτας (κατατέθηκε και έλαβε αριθμ. πρωτ. 1675/32077/09-03-2021 
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας. Αντίγραφο συνημμένο 
στον φάκελο του θέματος, με αρ. πρωτ. εισ. 465/01-03-2021 της Ο.Ε.), κατά της με αριθμό 
πρωτοκόλλου 319/5538 (ΑΔΑ:6Ο117Λ9-ΙΔΛ) διακήρυξης για την εκμίσθωση του δημόσιου 
ιχθυοτροφείου Άγριλλος με τις εγκαταστάσεις (αλιευτικές, κτιριακές, λοιπά έργα και 
υποδομές) και τα παραρτήματα αυτού, με σκοπό την αλιευτική εκμετάλλευσή τους και κάθε 
περαιτέρω πράξης που σχετίζεται με την ως άνω διακήρυξη. 

10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
κατέθεσε τα εξής: «Συμφωνούμε με την παρατήρηση ότι η διαγωνιστική διαδικασία αποκλείει 
τον ντόπιο Συνεταιρισμό υπέρ ενός άλλου γειτονικού Συνεταιρισμού και ακόμα πως ο ντόπιος 
Συνεταιρισμός υπολείπεται και έναντι άλλου διαγωνιζόμενου ιδιώτη, εάν ήθελε να αποσυρθεί ο 
1ος επιτυχών. Με αυτόν τον τρόπο όμως δεν εξυπηρετείται η λογική της συγκρότησης και 
λειτουργίας των αλιευτικών Συνεταιρισμών, προς όφελος των επαγγελματιών της περιοχής και 
πλειοδοτούμε στην λογική του ανταγωνισμού. Από τα ελλιπή δικαιολογητικά που φακέλου των 
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διαγωνιζομένων προκύπτει η ανάγκη γραφειοκρατικής υποστήριξης των συνεταιριστών ώστε να 
προσέρχονται έγκαιρα και με πλήρη δικαιολογητικά έγγραφα σε μελλοντικές  διαγωνιστικές 
διαδικασίες.». 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εξετάζει την από 09-03-2021 ένσταση του Αγροτικού Αλιευτικού Συνεταιρισμού ΑΓΡΙΛΛΟΣ 
Δήμου Νικολάου Σκουφά Π.Ε. Άρτας (κατατέθηκε και έλαβε αριθμ. πρωτ. 1675/32077/09-03-
2021 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας), κατά της με αριθμό 
πρωτοκόλλου 319/5538 (ΑΔΑ:6Ο117Λ9-ΙΔΛ) διακήρυξης για την εκμίσθωση του δημόσιου 
ιχθυοτροφείου Άγριλλος με τις εγκαταστάσεις (αλιευτικές, κτιριακές, λοιπά έργα και υποδομές) 
και τα παραρτήματα αυτού, με σκοπό την αλιευτική εκμετάλλευσή τους. 

Με την υπό κρίση ένσταση, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή, ο ενιστάμενος 
Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός, αιτείται την ακύρωση, ή άλλως τροποποίηση της α) με 
αριθμό πρωτοκόλλου 319/5538 (ΑΔΑ:6Ο117Λ9-ΙΔΛ) διακήρυξης και β) κάθε περαιτέρω πράξης 
που σχετίζεται με την ως άνω διακήρυξη. 

Την απορρίπτει, επειδή απαραδέκτως προσβάλλεται η αριθ. πρωτ. 319/5538/18-01-2021 (ΑΔΑ: 

6O117Λ9-ΙΔΛ) διακήρυξη για την εκμίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου Άγριλλος της Π.Ε. 

Άρτας, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, όπως αυτή ορίζεται στο 

άρθρο 33 της διακήρυξης και προσδιορίσθηκε για την 19-02-2021, στην περίληψη αυτής, όπως 

δημοσιεύθηκε και αναρτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 31. 

Επιπροσθέτως, στα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός 
ΑΓΡΙΛΛΟΣ, για τη συμμετοχή του στην ως άνω διαδικασία εκμίσθωσης, περιλαμβάνεται και η 
από 10-02-2021 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, του νόμιμου εκπροσώπου του 
Συνεταιρισμού, ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της αριθ. πρωτ. 319/5538/18-01-
2021 διακήρυξης του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε. Άρτας, χωρίς ουδεμία επιφύλαξη ως προς το 
περιεχόμενό της. 

Β. Εγκρίνει το Πρακτικό 1/22-01-2021 της Επιτροπής Διενέργειας της πλειοδοτικής 
δημοπρασίας εκμίσθωσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου Άγριλλος της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 319/5538/18-01-2021 (ΑΔΑ: 6O117Λ9-ΙΔΛ) διακήρυξη 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας της δημοπρασίας, προέβη στην 
εξέταση των αιτημάτων που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την 19-02-2021 και ώρα 
12:00, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, και προχώρησε στην κατάρτιση των 
λιστών των ενδιαφερομένων για κάθε μία από τις περιπτώσεις α΄ και  β΄ της παραγράφου 4 του 
άρθρου 38 του Ν.Δ. 420/1970, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν.4492/2017, ως εξής: 
ΛΙΣΤΑ Α΄ (Αλιευτικοί συνεταιρισμοί): 1) Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός Ανέζας 
«ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ ΡΟΔΙΑ», 2) Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός «Η ΚΟΠΡΑΙΝΑ» και 3) 
Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός «ΑΓΡΙΛΛΟΣ» και ΛΙΣΤΑ Β΄ (ιδιώτες): «STATIRAS GROUP 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών των αιτούντων, ως προς την ορθή συμπλήρωση και 
υποβολή και την πληρότητα αυτών, η Επιτροπή Διενέργειας της δημοπρασίας, διαπίστωσε τα 
εξής:  

Α) Ο Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός Ανέζας «ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ ΡΟΔΙΑ» έχει πλήρη τα 
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη διακήρυξη.  

Β) Ο Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός «Η ΚΟΠΡΑΙΝΑ» κατέθεσε ελλιπή δικαιολογητικά και 
συγκεκριμένα: δεν υπάρχει γνήσιο υπογραφής στις υπεύθυνες δηλώσεις των μελών, δεν 
υπάρχουν αντίγραφα ατομικής επαγγελματικής άδειας των μελών και υπάρχει βεβαίωση 
αλιευτικού συλλόγου μόνο για τον Κοτσαρίνη Παντελή. Επίσης, για τους Φώτιο Λάμπρου, 
Μαλιγιάννη Γεώργιο, Κώστα Πελαγία, Μαλιγιάννη Ιωάννη, Σκουτέρη Ευάγγελο και Γόγαλη 
Αμαλία, υπάρχει αίτηση και υπεύθυνη δήλωση προς τον αλιευτικό σύλλογο, αλλά όχι βεβαίωση 
συλλόγου. Τέλος, μέσα στο φάκελο υπήρξαν τέσσερις (4) αποδείξεις είσπραξης για τον 
αλιευτικό σύλλογο, βεβαίωση έναρξης εργασιών του Συνεταιρισμού εις διπλούν, πίνακας μελών 
προσωρινής διοίκησης εις διπλούν και πίνακας ιδρυτικών μελών.  
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Ο ως άνω Συνεταιρισμός, την 19-02-2021 και αφού παρήλθε η καταληκτική ώρα υποβολής των 
αιτήσεων, ζήτησε με αίτησή του, παράταση για κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επειδή 
εκκρεμούσαν οι βεβαιώσεις του αλιευτικού συλλόγου και την 22-02-2021, πριν την σύγκλιση της 
Επιτροπής Διενέργειας της δημοπρασίας, κατέθεσε αίτηση με συνημμένες βεβαιώσεις του 
αλιευτικού συλλόγου. 

Γ) Ο Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός «ΑΓΡΙΛΛΟΣ» κατέθεσε ελλιπή δικαιολογητικά και 
συγκεκριμένα υπάρχουν φωτοαντίγραφα επαγγελματικών αδειών και υπεύθυνες δηλώσεις για 
όλα τα μέλη και βεβαιώσεις αλιευτικού συλλόγου μόνο για τους Χήρα Θεοφάνη και Νάτσιο 
Διονύσιο. Ο ως άνω Συνεταιρισμός, την 22-02-2021 πριν την σύγκλιση της Επιτροπής 
Διενέργειας της δημοπρασίας, κατέθεσε αίτηση με συνημμένες βεβαιώσεις αλιευτικού συλλόγου 
για τους: Δημήτριο Νάτσιο, Αντώνιο Μαλτέζο, Αχιλλέα Παπαχρήστο, Αναστασία Παπαχρήστου, 
Θεόδωρο Σταμάτη, Δημήτριο Σχίζα, Μαγγιώρο Ευστάθιο, Κοντογιάννη Θωμά. 

Δ) Τα δικαιολογητικά του ιδιώτη «STATIRAS GROUP ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ήταν πλήρη, σύμφωνα με τη διακήρυξη. 

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώσεων, η Επιτροπή Διενέργειας της δημοπρασίας, ομόφωνα 
εισηγείται: 

Α) τον αποκλεισμό από την διαδικασία εκμίσθωσης, των Αγροτικών Αλιευτικών Συνεταιρισμών 
«Η ΚΟΠΡΑΙΝΑ» και «ΑΓΡΙΛΛΟΣ», επειδή κατέθεσαν ελλιπή δικαιολογητικά, ενώ τα 
συμπληρωματικά δικαιολογητικά που κατέθεσαν εκπρόθεσμα, δεν μπορούν να γίνουν δεκτά, 
σύμφωνα με το άρθρο 33 της διακήρυξης: «Συμπληρωματικά δικαιολογητικά ρητά ορίζεται ότι 
δεν γίνονται αποδεκτά μετά την προθεσμία υποβολής της αίτησης». 

Β) την απευθείας ανάθεση του δημόσιου ιχθυοτροφείου Άγριλλος, στον Αγροτικό Αλιευτικό 
Συνεταιρισμό Ανέζας «ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ ΡΟΔΙΑ» που έχει καταθέσει πλήρη δικαιολογητικά, 
δεδομένου ότι σύμφωνα με το Ν.Δ. 420/70, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το 
Ν.4492/2017, προηγείται η εκμίσθωση σε αλιευτικό συνεταιρισμό. 

 Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση, Πρακτικό 1/22-02-2021 της 
Επιτροπής Διενέργειας της πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του δημόσιου 
ιχθυοτροφείου Άγριλλος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας,  

Α) Αποκλείονται από την διαδικασία εκμίσθωσης, οι Αγροτικοί Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί «Η 
ΚΟΠΡΑΙΝΑ» και «ΑΓΡΙΛΛΟΣ», λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά συμμετοχής και  

Β) Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της εκμίσθωσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου Άγριλλος της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, στον Αγροτικό Αλιευτικό Συνεταιρισμό Ανέζας «ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ  
ΡΟΔΙΑ» που έχει καταθέσει πλήρη δικαιολογητικά.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2021 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

για την εκμίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου Άγριλλος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 

γίνεται σύμφωνα με το Ν.Δ. 420/70 «Αλιευτικός Κώδικας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Στην Άρτα και στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 

Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, στις 22-2-2021, ημέρα Δευτέρα, οι: 

1. Νικόλαος Αθανασάκης, Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός, Προϊστάμενος της Κτηματικής 

Υπηρεσίας Άρτας, ως Πρόεδρος 

2. Πετανίτη Βασιλική, Ιχθυολόγος ΠΕ, Προϊσταμένη του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, και 

3. Θεοδώρα Τάσιου, Γεωπόνος ΠΕ, υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, όπως ο πρώτος ορίστηκε σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. OE 1923 ΑΠΑ 

2020/16-1-2020 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Άρτας περί ορισμού μελών Επιτροπής 

διενέργειας δημοπρασιών των δημόσιων ιχθυοτροφείων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για τα έτη 

2020 και 2021, και οι δύο επόμενοι κληρώθηκαν σύμφωνα με το από 27-1-2020 Πρακτικό κλήρωσης 

τακτικού και αναπληρωματικού μέλους (ειδικότητας Ιχθυολόγων) για την Επιτροπή διενέργειας 

πλειοδοτικής δημοπρασίας «Για την εκμίσθωση των δημόσιων ιχθυοτροφείων λιμνοθαλασσών της 

Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για τα έτη 2020 και 2021» και το από 27-1-2020 Πρακτικό κλήρωσης 

τακτικού και αναπληρωματικού μέλους (ειδικότητας Γεωπόνων) για την Επιτροπή διενέργειας 

πλειοδοτικής δημοπρασίας «Για την εκμίσθωση των δημόσιων ιχθυοτροφείων – λιμνοθαλασσών της 

Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για τα έτη 2020 και 2021», μετά την αριθ. 7/417/13-3-2020 απόφαση 
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της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ:ΨΗΑ67Λ9-Χ38), συνεδρίασαν για την 

κατάρτιση των λιστών της παραγράφου 4 του άρθρου 38 του Ν.Δ. 420/1970, όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει. 

 Η Επιτροπή εξέτασε τα αιτήματα, που κατατέθηκαν στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής μέχρι και την 19-2-2021 (12:00), καταληκτική ημερομηνία σύμφωνα με την αριθ. 

πρωτ.319/5538/18-1-2021 διακήρυξη (ΑΔΑ:6Ο117Λ9-ΙΔΛ), για την εκμίσθωση του δημόσιου 

ιχθυοτροφείου Άγριλλος και προχώρησε στην κατάρτιση των λιστών των ενδιαφερομένων για κάθε 

μία από τις περιπτώσεις α΄ και  β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 38 του Ν.Δ. 420/1970, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει: 

ΛΙΣΤΑ Α΄: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ –

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ 

1 
Αγροτικός Αλιευτικός Συν/σμός Ανέζας 

«ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ ΡΟΔΙΑ» 
1122/22584/18-2-2021 

2 
Αγροτικός Αλιευτικός Συν/σμός                 

«Η ΚΟΠΡΑΙΝΑ» 
1158/23124/19-2-2021 

3 
Αγροτικός Αλιευτικός Συν/σμός  

«ΑΓΡΙΛΛΟΣ» 
1162/23135/19-2-2021 

  

              Στη συνέχεια αριθμήθηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Στον πίνακα που ακολουθεί 

καταχωρίστηκαν τα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 33 της διακήρυξης, περίπτωση Α΄: 

Α/Α 

Αιτούντος 

Αίτη

ση 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

ΛΙΣΤΑ Β΄: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ –

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ



-93- 
 

1 
STATIRAS GROUP ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
1148/23054/19-2-2021 

 

 Στη συνέχεια αριθμήθηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Στον πίνακα που ακολουθεί 

καταχωρίστηκαν τα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 33 της διακήρυξης, περίπτωση Β2: 

Α/Α Αιτούντος 
Αίτη

ση 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

(περίπτωση Β2) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

              

 Ο Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός Ανέζας «ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ ΡΟΔΙΑ» έχει πλήρη τα 

δικαιολογητικά.  

            Ο Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός «Η ΚΟΠΡΑΙΝΑ» έχει καταθέσει ελλειπή 

δικαιολογητικά και συγκεκριμένα: δεν υπάρχει γνήσιο υπογραφής στις υπεύθυνες δηλώσεις των 

μελών, δεν υπάρχουν αντίγραφα ατομικής επαγγελματικής άδειας των μελών και υπάρχει βεβαίωση 

αλιευτικού συλλόγου μόνο για τον Κοτσαρίνη Παντελή. Επίσης, για τους Φώτιο Λάμπρου, 

Μαλιγιάννη Γεώργιο, Κώστα Πελαγία, Μαλιγιάννη Ιωάννη, Σκουτέρη Ευάγγελο και Γόγαλη Αμαλία, 

υπάρχει αίτηση και υπεύθυνη δήλωση προς τον αλιευτικό σύλλογο, αλλά όχι βεβαίωση συλλόγου. 

Τέλος, μέσα στο φάκελο υπήρξαν τέσσερις (4) αποδείξεις είσπραξης για τον αλιευτικό σύλλογο, 

βεβαίωση έναρξης εργασιών του Συνεταιρισμού εις διπλούν, πίνακας μελών προσωρινής διοίκησης 

εις διπλούν και πίνακας ιδρυτικών μελών. 

             Ο Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός «Η ΚΟΠΡΑΙΝΑ» την 19/02/2021 μετά τις 12:00 μ.μ. 

(ώρα λήξης), ζήτησε με αίτησή του (αριθ. πρωτ.:1177/23274/19-2-2021) παράταση για κατάθεση 

επιπλέον δικαιολογητικών, γιατί εκκρεμούσαν οι βεβαιώσεις του αλιευτικού συλλόγου. Στις 

22/02/2021, πριν την σύγκλιση της επιτροπής, κατέθεσε αίτηση (αριθ. πρωτ.1187/23459/22-2-2021) 

με συνημμένες βεβαιώσεις του αλιευτικού συλλόγου για τους: Μαλιγιάννη Ιωάννη, Μαλιγιάννη 

Γεώργιο, Λάμπρο Δημήτριο, Ρίζο Χριστόφορο, Γυφτοκώστα Γεώργιο, Γόγαλη Αμαλία, Ευάγγελο 

Σκουτέρη, Κώστα Πελαγία, Λάμπρου Φώτιο. 

              Ο Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός «ΑΓΡΙΛΛΟΣ» κατέθεσε ελλειπή δικαιολογητικά και 

συγκεκριμένα υπάρχουν φωτοαντίγραφα επαγγελματικών αδειών και υπεύθυνες δηλώσεις για όλα τα 

μέλη και βεβαιώσεις αλιευτικού συλλόγου μόνο για τους Χήρα Θεοφάνη και Νάτσιο Διονύσιο. Στις 

22/02/2021 και πριν την σύγκλιση της επιτροπής ο Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός 
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«ΑΓΡΙΛΛΟΣ» κατέθεσε αίτηση (αριθ. πρωτ.:1191/23470/22-2-2021) με συνημμένες βεβαιώσεις 

αλιευτικού συλλόγου για τους: Δημήτριο Νάτσιο, Αντώνιο Μαλτέζο, Αχιλλέα Παπαχρήστο, 

Αναστασία Παπαχρήστου, Θεόδωρο Σταμάτη, Δημήτριο Σχίζα, Μαγγιώρο Ευστάθιο, Κοντογιάννη 

Θωμά. 

             Η Εταιρία STATIRAS GROUP ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει 

πλήρη τα δικαιολογητικά. 

            Οι Αγροτικοί Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί «Η ΚΟΠΡΑΙΝΑ» και «ΑΓΡΙΛΛΟΣ» κατέθεσαν 

επιπλέον δικαιολογητικά εκπρόθεσμα, τα οποία δεν μπορούν να γίνουν δεκτά, σύμφωνα με το άρθρο 

33 της διακήρυξης: «Συμπληρωματικά δικαιολογητικά ρητά ορίζεται ότι δεν γίνονται αποδεκτά μετά την 

προθεσμία υποβολής της αίτησης». 

            Σύμφωνα με το Ν.Δ. 420/70, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προηγείται η εκμίσθωση σε 

αλιευτικό συνεταιρισμό. Σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται απευθείας ανάθεση της εκμίσθωσης του 

Δημόσιου Ιχθυοτροφείου – λιμνοθάλασσας ΑΓΡΙΛΛΟΣ στον Αγροτικό Αλιευτικό Συνεταιρισμό 

Ανέζας «ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ – ΡΟΔΙΑ» που έχει καταθέσει πλήρη δικαιολογητικά.  

                                                                                  Άρτα, 22-2-2021 

                                                                                   Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

                                                    Νικόλαος Αθανασάκης                     1. Βασιλική Πετανίτη 

Η Γραμματέας 

    2. Θεοδώρα  Τάσιου 

Βαρβάρα Σκαρμούτσου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/382/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 32ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τεχνικών έργων στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου ΠΕ Άρτας», 
αναδόχου Σπυρίδωνα Κ. Ζιώβα Ε.Δ.Ε., μέχρι την 01-06-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 290/04-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
517/04-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: «….Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την από 02.02.2021 αίτηση του αναδόχου του έργου 

του θέματος, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου μέχρι 01.06.2021 

για τους λόγους που αναγράφονται σε αυτή Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΝΠΔΔ 2020 με 

προϋπολογισμό 74.000,00 € με ΦΠΑ και η συμβατική του δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 36.260,00 € με 

ΦΠΑ. Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφτηκε στις 01-09-2020 και η προθεσμία λήγει στις 01-03-

2021. Κατόπιν των ανωτέρω η  Υπηρεσία μας εισηγείται  να δοθεί παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης 

των εργασιών με αναθεώρηση μέχρι 01.06.2021 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου 

και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά....». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Κατασκευή τεχνικών έργων στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου ΠΕ Άρτας», αναδόχου 
Σπυρίδωνα Κ. Ζιώβα Ε.Δ.Ε., μέχρι την 01-06-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/383/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 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 σύνδεση με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας - Εγνατία 
Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)». 
 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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 με αρ. πρωτ. 3779/05-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 531/05-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
λαμβάνοντας υπόψη: α) το αριθμ. 1327/05-11-2020 έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ Περ. Ιωαννίνων-
Ηγουμενίτσας β) την αριθμ. 55426/23-5-2018 Απόφαση ΥΠ. ΟΙΚ. & ΑΝ. γ) την αριθμ. 
107036/3513/3-8-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 
«Σας αποστέλλουμε συνημμένα το ανωτέρω (α) σχετικό που αφορά την δαπάνη σύνδεσης με το δίκτυο 

ΔΕΔΔΗΕ, για την κατασκευή του έργου «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας -Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς 

Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)», το οποίο με την (β) σχετική Απόφαση ΥΠ. ΟΙΚ. & ΑΝ. έχει 

ενταχθεί στο Π. Δ. Ε. και για το οποίο έχει γίνει έγκριση διάθεσης πίστωσης με την ανωτέρω (γ) σχετική 

Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για την έγκριση διάθεσης 

πίστωσης ποσού 3.033,52€, για την πληρωμή στην ΔΕΔΔΗΕ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 3.033,52 € με ΦΠΑ για την κάλυψη της δαπάνης 
σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας - Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος 
Πόλης Ηγουμενίτσας)», και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων 
του ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ03000004. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/384/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 
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 34ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων 
ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας για καθαρισμούς και διευθέτηση ρέματος σε 
γειτνίαση με το χώρο του ΒΙΟ.ΠΑ Θεσπρωτίας προς αποφυγή πλημμυρών και καταστροφών 
εντός αυτού. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (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 του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3474/02-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 487/02-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, ως ο συνημμένος πίνακας. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, δήλωσε 
τα εξής: «Συμφωνούμε με την έγκριση της δαπάνης, και ζητάμε από τη Διοίκηση του ΒΙΟ.ΠΑ 
Θεσπρωτίας, να καταθέσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ενημέρωση και απολογισμό για την πορεία 
του». 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 και τίτλο «Αποκατάσταση 
– καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», όπως αναλυτικά στον 
κατωτέρω πίνακα αναφέρεται, για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με 
χειριστή, για το υποέργο «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμούς και διευθέτηση  ρέματος σε γειτνίαση 
με το χώρο του ΒΙΟ.ΠΑ Θεσπρωτίας προς αποφυγή πλημμυρών και καταστροφών εντός αυτού», 
δεδομένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διαθέτει τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό 
και υπαλληλικό προσωπικό που απαιτείται, ως εξής: 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/385/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 35ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2021», 
προϋπολογισμού δαπάνης € 18.600,00 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 εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 3475/02-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 488/02-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη: Α) Την υπ΄ αριθμ. 164933/5309/17-11-2020 έγκριση διάθεσης 
πίστωσης της Περιφέρειας Ηπείρου και Β) Την ανάγκη αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 
2021». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 18.600,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2021». 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/386/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 36ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την επιστροφή 
χρηματικών ποσών που κατατέθηκαν εκ παραδρομής για μεταβίβαση οχημάτων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3444/04-03-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 510/04-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία 
η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 541,00 € που αφορά σε επιστροφή 
χρηματικών ποσών τα οποία κατατέθηκαν εκ παραδρομής για μεταβίβαση οχημάτων στους 
κ.κ. Τσεσμελή Παρασκευά του Ιωάννη και Έξαρχο Κων/νο του Γεωργίου. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 541,00 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των 
αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 & ΚΑΕ 3199.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2021, για την επιστροφή των αντίστοιχων χρηματικών ποσών τα οποία 
κατατέθηκαν στον λογαριασμό της Π.Ε. Θεσπρωτίας εκ παραδρομής α) στον δικαιούχο 
Τσεσμελή Παρασκευά του Ιωάννη, ποσό 530,00 € για μεταβίβαση του ΑΤΕ 9088 Λεωφορείου 
που έγινε στην Δ/νση Μεταφορών της ΠΕ Άρτας και β) στον δικαιούχο Έξαρχο Κων/νο του 
Γεωργίου, ποσό 11,00 €  για μεταβίβαση του με αριθμό κυκλοφορίας ΗΝΕ 896 ΔΙΚ. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/387/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 
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 37ο 

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε Θεσπρωτίας οικ. έτους 
2021 όπως διαμορφώθηκε μετά την 1η Τροποποίησή του, για οφειλές παρελθόντων ετών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 2/4/22-
02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της Δ/νσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3508/02-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 513/04-03-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση δαπανών 
και τη διάθεση των  σχετικών πιστώσεων ανά ΚΑΕ σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Ε.Φ. 
και ΚΑΕ του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2021, όπως διαμορφώθηκε μετά την 1η 
Τροποποίησή του για οφειλές παρελθόντων ετών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον συνημμένο 
πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε 
βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
οικ. έτους 2021, για οφειλές παρελθόντων ετών, όπως προέκυψαν μετά την 1η τροποποίησή του, με την 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στον παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

Α/Α Ε.Φ. ΚΑΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

1 072 0512.02 

Υπερωρίες των υπαλλήλων του  Τμήματος Πολιτικής 

Προστασίας για το β΄ εξάμηνο  2020  

(νυχτερινές, Κυριακές και εξαιρέσιμες) 

7.180,80 € 

2 072 0569.02 

Αποζημίωση των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 

που διενεργούν επιθεωρήσεις (σύμφωνα με το άρθρο 26 του 

Ν.3982) από 01-10-2020 έως 31-12-2020. 

1.800,00 € 

3 072 0719.02 
Οδοιπορικά υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής μηνός 

Δεκεμβρίου 2020. 
114,12 € 

4 072 0841.02 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης 558,00 € 

5 072 0894.02 Έξοδα επιδόσεων δικογράφων 130,02 € 

6 191 0821.02 Μεταφορά μαθητών της A/θμιας Εκπαίδευσης έτους 2020. 478,10 € 

7 192 0821.02 Μεταφορά μαθητών της Β/θμιας Εκπαίδευσης έτους 2020. 753,47 € 

8 291 5322.02 
Οδοιπορικά υπαλλήλου της Διεύθυνσης Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Οικονομίας μηνός Δεκεμβρίου 2020. 
220,56 € 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/388/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 
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 38ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια αδρανών υλικών λατομείου για την αποκατάσταση προσβάσεων στα όρια 
Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ
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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. 3247/02-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 489/02-03-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη…  

6. Την υπ’ αριθ.   27175/1008  από  01-03-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 

και με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 

Ηπείρου» (Υποέργο: «Προμήθεια αδρανών υλικών λατομείου για την αποκατάσταση προσβάσεων στα όρια 

Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας». 

7. Την από  02-03-2021 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή  

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια αδρανών  υλικών λατομείου που θα 

χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση βατότητας οδών πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες που έχουν 

δημιουργηθεί προβλήματα προσπέλασης κατά την διάρκεια του χειμώνα, καθώς και υλικά προστασίας πρανών 

και εξυγίανσης φθορών.  

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

λατομείου για την αποκατάσταση προσβάσεων στα όρια Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας», σε βάρος των πιστώσεων 

της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια αδρανών υλικών λατομείου για την 
αποκατάσταση προσβάσεων στα όρια Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας», βάσει της από 02-03-2021 τεχνικής 
έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, δεδομένου ότι αφορά στην προμήθεια αδρανών υλικών λατομείου τα οποία  θα 
χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση βατότητας οδών πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες, λόγω 
των  προβλημάτων  προσπέλασης που δημιουργήθηκαν, κατά την διάρκεια του χειμώνα, καθώς και 
υλικών  προστασίας πρανών και εξυγίανσης φθορών. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/389/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 39ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και αλιευτικού καταφυγίου Καστροσυκιάς από 
προσχώσεις (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ
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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. 3248/02-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 494/03-03-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

6.Την υπ’ αριθ.   27176/1009  από   01-03-2021  απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 και  

με τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», 

Υποέργο: «Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και αλιευτικού καταφυγίου Καστροσυκιάς από προσχώσεις  

(παροχή υπηρεσιών)».  

7.Την από  01-03-2021  τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις  καθαρισμού από φερτά υλικά και 

προσχώσεις σε ρέμα και το αλιευτικό καταφύγιο Καστροσυκιάς. Συγκεκριμένα θα γίνουν εργασίες ανάσυρσης 

των προσχώσεων και των φερτών υλικών από ρέμα, όπου υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εκτροπής του νερού. 

Επίσης θα γίνει ανάσυρση όλων των προσχώσεων στο αλιευτικό καταφύγιο Καστροσυκιάς, οι οποίες είναι 

αιτία της μη πρόσβασης των αλιευτικών σκαφών στο εσωτερικό του. Θα γίνει επίσης ανακατασκευή και 

ενίσχυση του υπάρχοντος προστατευτικού κυματοθραύστη.. 

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

και αλιευτικού καταφυγίου Καστροσυκιάς από προσχώσεις  (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων 

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

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά 
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας 
του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και αλιευτικού 
καταφυγίου Καστροσυκιάς από προσχώσεις (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 01-03-2021 τεχνικής 
έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες καθαρισμού και συγκεκριμένα 
ανάσυρσης των προσχώσεων και των φερτών υλικών από ρέμα, όπου υπάρχει σοβαρό πρόβλημα 
εκτροπής του νερού, καθώς επίσης και ανάσυρση όλων των προσχώσεων στο αλιευτικό καταφύγιο 
Καστροσυκιάς, οι οποίες είναι αιτία της μη πρόσβασης των αλιευτικών σκαφών στο εσωτερικό του, καθώς 
επίσης ανακατασκευή και ενίσχυση του υπάρχοντος προστατευτικού κυματοθραύστη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/392/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
30602/523/05-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 42ο 

Έγκριση των Πρακτικών Ι/24-02-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/03-03-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016"-ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με Κωδικό ΟΠΣ 5000146» Υποέργο 
1, “ΤΡΟΦΙΜΑ 2016” και Υποέργο 2, “ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ) 2016” 
προϋπολογισμού € 117.475,85 πλέον ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
απόρους (Τ.Ε.Β.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. 

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

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

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

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

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

6. Την αριθμ. 15/930/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί συγκρότησης και 
ορισμού των μελών της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών 
και εισήγησης για την ανάθεση υλοποίησης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«΄΄ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016/ΚΣ ΠΕ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ΄΄». 

7. Την αριθμ. 20/1292/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της 
Π.Ε. Πρέβεζας, και καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, 
άνω των ορίων, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, για την ανάδειξη αναδόχων για την υλοποίηση της Πράξης: 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016"-ΚΣ ΠΕ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με Κωδικό ΟΠΣ 5000146» Υποέργο 1, “ΤΡΟΦΙΜΑ 2016” και Υποέργο 2, “ΕΙΔΗ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ) 2016” προϋπολογισμού € 117.475,85 πλέον ΦΠΑ, στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του 
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) σύμφωνα και με το αριθμ. πρωτ. 
Δ.Α. ΤΕΒΑ: 1043/03.08.2020 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), με το οποίο 
διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για το Σχέδιο της Διακήρυξης. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για τη διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού, θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, στον ΕΦ/ΚΑΕ 
02.04.071.9459.14.000.01 σύμφωνα με την με α/α 625 και αριθμ. πρωτ.: 
οικ.18892/649/06.02.2020 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με α/α καταχώρησης 
620 στο Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Π.Ε. Πρέβεζας. 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1016/05-03-2021 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 529/05-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την 
οποία η Υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, τα Πρακτικά Ι/24.02.2021 και IΙ/03.03.2021 της 
επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση διεθνούς 
ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016/ΚΣ ΠΕ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ», σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 110663/4081/19.08.2020 (ΑΔΑΜ: 
20PROC007198751) διακήρυξη, συνολικού προϋπολογισμού 117.475,85 € άνευ ΦΠΑ 
(135.666,66 € με ΦΠΑ) και με Α/Α Συστήματος: 96200. 
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9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει τα Πρακτικά Ι/24-02-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/03-03-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών 
προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 110663/4081/19-08-2020 
(Α/Α Συστήματος: 96200) διακήρυξη, για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016"-ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με Κωδικό ΟΠΣ 5000146» 
Υποέργο 1, “ΤΡΟΦΙΜΑ 2016” και Υποέργο 2, “ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ) 2016” 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του 
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), προϋπολογισμού € 117.475,85 
πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.14.000.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας,  

τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής, και σύμφωνα με τα οποία:   

Α. Πρακτικό Ι/24-02-2021: η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση και έλεγχο των υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», των 
επτά (7) υποψηφίων αναδόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα προσφορές, ήτοι των οικονομικών 
φορέων: 1) «ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε.», 2) «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», 3) «ΑΦΟΙ 
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ. Α.Ε.», 4) «ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ με δ.τ. KORINTHIAN 
PALACE CATERING A.E.», 5) «ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ», 6) 
«ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ» και 7) «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ» 

και στη συνέχεια προχώρησε, στον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών 
Προσφορών, ώστε να διαπιστωθεί η νομιμότητα, εγκυρότητα και πληρότητα αυτών. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο και αφού κατέγραψε 
αναλυτικά τις διαπιστώσεις της στο Πρακτικό, εισηγείται ομόφωνα: 

1. Την απόρριψη των προσφορών των οικονομικών φορέων: Α) « ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε.» Β) «Ν 
ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» Γ) «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ 
ΑE» Δ) «ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Π.Ε.» και Ε) «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ». 

2. Την αποδοχή των προσφορών των οικονομικών φορέων: Α) «ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με δ.τ. 
KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. και Β) «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ». 

Β. Πρακτικό ΙΙ/03-03-2021: η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση, καταγραφή και έλεγχο των υποφακέλων των οικονομικών προσφορών, των δύο (2) 
υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων, οι οποίοι έγιναν αποδεκτοί κατά το προηγούμενο 
στάδιο του διαγωνισμού, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 
προσφορών και εισηγείται ομόφωνα να ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος για την προμήθεια των 
τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής ανά τμήμα, ο διαγωνιζόμενος «ΚΑΚΑΒΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» που κατέθεσε τις οικονομικότερες προσφορές, αποκλειστικά  βάσει 
τιμής, ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ Επωνυμία Επιχείρησης 
Συνολική Αξία 

χωρίς Φ.Π.Α. 

Ποσοστό 

Έκπτωσης % 

ΤΜΗΜΑ 1 

ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ «ΦΕΤΑ» 

ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

του ΙΩΑΝΝΗ 
21.889,61  

ΤΜΗΜΑ 2 

ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

του ΙΩΑΝΝΗ 
31.800,00 41,3% 

ΤΜΗΜΑ 3 

ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

του ΙΩΑΝΝΗ 
12.031,86  

ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ



-114- 
 

 Σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην παρούσα απόφαση, Πρακτικά Ι/24-02-2021 (αποσφράγιση 
και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/03-03-2021 
(αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού 
διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 
110663/4081/19-08-2020 (Α/Α Συστήματος: 96200) διακήρυξη, για την υλοποίηση της Πράξης 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016"-ΚΣ ΠΕ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με Κωδικό ΟΠΣ 5000146» Υποέργο 1, “ΤΡΟΦΙΜΑ 2016” και Υποέργο 2, “ΕΙΔΗ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ) 2016” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους 
(Τ.Ε.Β.Α.), προϋπολογισμού € 117.475,85 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9459.14.000.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας, 

Α.  Απορρίπτονται οι προσφορές των κάτωθι οικονομικών φορέων, κατά το στάδιο ελέγχου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται 
στο Πρακτικό Ι/24-02-2021 της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού: Α) «ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε.» 
Β) «Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» Γ) «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ 
ΕΞΑΓ ΑE» Δ) «ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Π.Ε.» και Ε) «ΑΜΑΝΤΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ». 

Β. Αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος, ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας «ΚΑΚΑΒΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», δεδομένου ότι καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς την 
πληρότητα των κατατεθέντων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, κατέθεσε 
δε τις οικονομικότερες προσφορές, αποκλειστικά  βάσει τιμής, για την προμήθεια των τροφίμων και 
ειδών βασικής υλικής συνδρομής, ανά Τμήμα της αριθ. πρωτ. 110663/4081/19-08-2020 διακήρυξης, 
ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 
Συνολική Αξία 

χωρίς Φ.Π.Α. 

Ποσοστό 

Έκπτωσης % 

ΤΜΗΜΑ 1 

ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ «ΦΕΤΑ» 

ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

του ΙΩΑΝΝΗ 
21.889,61  

ΤΜΗΜΑ 2 

ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

του ΙΩΑΝΝΗ 
31.800,00 41,3% 

ΤΜΗΜΑ 3 

ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

του ΙΩΑΝΝΗ 
12.031,86  

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο – 1ο  

Της επιτροπής Διεξαγωγής, Αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση 

του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του 

έργου «’’ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

2015-2016/ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ”, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 110663/4081/19.08.2020 (ΑΔΑΜ: 

20PROC007198751) διακήρυξη, συνολικού προϋπολογισμού 117.475,85 ευρώ άνευ ΦΠΑ 

(135.666,66 ευρώ με ΦΠΑ).  

 

Στην Πρέβεζα, την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

10:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου αυτής, στα 

γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η 

επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης 

για την ανάθεση αυτών, η οποία συγκροτήθηκε με την 15/930/19.06.2020 (ΑΔΑ: 6ΓΣΤ7Λ9-

Ρ0Θ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η διεξαγωγή (αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

προσφορών) που κατατέθηκαν στα πλαίσια του Διεθνή Ανοιχτού άνω των ορίων διαγωνισμού, 

για την υλοποίηση του έργου «’’ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016/ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ’’, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 

110663/4081/19.08.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007198751), διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 

1) Αθανασούλα Ελένη ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, με βαθμό Α’, Αν. Προϊσταμένη 

της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πρέβεζας, ως πρόεδρος, 

2) Τσαπάρας Αλέξιος, ΠΕ Γεωτεχνικών, με βαθμό Α,’ υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής 

Οικονιμίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας,  

3) Κατηφόρη Ιωάννα, Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης 

Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας. 

 Η Επιτροπή εισήχθη στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με τους κωδικούς εισαγωγής/πρόσβασης που φέρει 

πιστοποιημένος, από τη Γ.Γ.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, χρήστης του Τμήματος Προμηθειών. 

 Ακολούθως ένα εκ των μελών της εισήγαγαν το ''κλειδί'' πρόσβασης, ήτοι το 

ονοματεπώνυμο και τους αντίστοιχους κωδικούς, στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ολοκληρώνοντας με τον τρόπο αυτό την 
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ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά» του διαγωνισμού.  

 Μετά την ανωτέρω διαδικασία, τα μέλη της Επιτροπής απέκτησαν πρόσβαση στο 

περιεχόμενο του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», των 

ηλεκτρονικών προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια του ανωτέρω διαγωνισμού, από τους 

οικονομικούς φορείς. 

Στο διαγωνισμό κατατέθηκαν επτά (7) προσφορές από τις ακόλουθες εταιρείες:  

α/α 
Στοιχεία Διαγωνιζόμενου  

Αρ. 
Ηλεκτρονικής  
Προσφοράς 

Ημ/νία Υποβολής 
Προσφοράς 

1 ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε. 191056 18/09/2020 12:16:32 

2 Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε 190697 21/09/2020 07:47:54 

3 
ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ 
ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΑE 

191222 21/09/2020 10:13:02 

4 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ με δ.τ. KORINTHIAN 
PALACE CATERING A.E 

190821 21/09/2020 10:14:47 

5 
ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΕΠΕ 

186556 21/09/2020 13:33:08 

6 

ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ 

188079 21/09/2020 13:54:56 

7 ΚΑΚΑΒΟΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 186714 21/09/2020 14:26:54 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή παρέλαβε από το Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Πρέβεζας τους 

αντίστοιχους φακέλους των επτά (7) προσφορών που υποβλήθηκαν στο Τμήμα Γραμματείας 

της Δ/νσης Διοικ/κού - Οικονομικού, για τον υπόψη διαγωνισμό. 

 

Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων και παρέδωσε στο Τμήμα 

Προμηθειών τις πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές για φύλαξη και έλεγχο γνησιότητας, 

σύμφωνα με την παρ. 5 του αρ. 72 του ν. 4412/16.  

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
Τμήμα 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ 

1 ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε. 

ALPHA BANK 

ΑΡ. GRZ114045/16.09.2020 

Ποσό: 1.085,00 € 

2 ΝΑΙ 

2 
Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε 

Ε 

EUROBANK S.A. 

ΑΡ. 7004110603/14.09.2020 

1 

2 
ΝΑΙ 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53565&tradingPartnerId=73314&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=fcr1CXhLVndH3DLBsprxcA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!7aIF4HDxiL0We6MUgPDl-A%7D&bid_number=%7B!!HjDf3HoFRkS3fzUExVEaXA%7D&_ti=1957741207&oapc=9&oas=dS3JJ4ThFqy9hP-gB6Tthg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4178&tradingPartnerId=21949&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=Q-8pGz8yRjo8vk-EVXKuDw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4178&tradingPartnerId=21949&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=Q-8pGz8yRjo8vk-EVXKuDw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!7aIF4HDxiL0We6MUgPDl-A%7D&bid_number=%7B!!nQOq-x9ZKG.omFBV5l3ALg%7D&_ti=1957741207&oapc=9&oas=8yNIDhD6mAgOPGa5OxAC-Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=TlcAi2wgJR8udkMyzjgS0Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=TlcAi2wgJR8udkMyzjgS0Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=TlcAi2wgJR8udkMyzjgS0Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!7aIF4HDxiL0We6MUgPDl-A%7D&bid_number=%7B!!xjgQUWu16.XGW5GMIOXTrA%7D&_ti=1957741207&oapc=9&oas=ZbJ2P-cMuY1uI6Nz5vh2Ew..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=CgQdDkbKuBnofntC2G1MbQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=CgQdDkbKuBnofntC2G1MbQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!7aIF4HDxiL0We6MUgPDl-A%7D&bid_number=%7B!!Q04niyq1Nr9dWyt9yErTHQ%7D&_ti=1957741207&oapc=9&oas=1L7BR_yhCBTdJzlZmY_MtA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1023&tradingPartnerId=17146&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=eJ_ji0uJSey-OL5Dv_qAZw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1023&tradingPartnerId=17146&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=eJ_ji0uJSey-OL5Dv_qAZw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1023&tradingPartnerId=17146&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=eJ_ji0uJSey-OL5Dv_qAZw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!7aIF4HDxiL0We6MUgPDl-A%7D&bid_number=%7B!!0Qvkyr.V91UcsFNO3WMepw%7D&_ti=1957741207&oapc=9&oas=UXar-fam0SFlNbpAO1HFkw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=37570&tradingPartnerId=52480&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=Z3KPN36bXV_ASBI4rk75rA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!7aIF4HDxiL0We6MUgPDl-A%7D&bid_number=%7B!!fl5piXC9pcY5TJLwkt3v4A%7D&_ti=1957741207&oapc=9&oas=T_7Siq3PNiYOxOOqoCemUA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53565&tradingPartnerId=73314&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=fcr1CXhLVndH3DLBsprxcA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53565&tradingPartnerId=73314&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=fcr1CXhLVndH3DLBsprxcA..
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Ποσό: 2.351.00 € 3 

3 

ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ 

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ 

ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΑE 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΑΡ. 633/748277-9/Α’/17.09.2020  

Ποσό: 735,00 € 

1 NAI 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΑΡ. 633/748275-2/Α’/17.09.2020  

Ποσό: 1.085,00 € 

2 ΝΑΙ 

4 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ με δ.τ. 

KORINTHIAN PALACE 

CATERING A.E 

ALPHA BANK ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

ΑΡ. GRZ114004/16.09.2020 

Ποσό: 735.00 € 

1 ΝΑΙ 

ALPHA BANK ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

ΑΡ. GRZ114005/16.09.2020 

Ποσό: 1.085.00 € 

2 ΝΑΙ 

ALPHA BANK ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

ΑΡ. GRZ114006/16.09.2020 

Ποσό: 531.00 € 

3 ΝΑΙ 

5 

ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΑΡ. 633/747640-0/Α’/31.08.2020  

Ποσό: 735,00 € 

1 ΝΑΙ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΑΡ. 633/747643-4/Α’/31.08.2020  

Ποσό: 1.085,00 € 

2 NAI 

6 

ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ AE 

ΑΡ. 850ILG2084110/21.09.2020 

Ποσό: 1.900,00 € 

1 

2 
ΝΑΙ 

7 
ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΑΡ. 010/914731/15.09.2020 

Ποσό: 735,00 € 

1 ΝΑΙ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΑΡ. 010/914732/15.09.2020 

Ποσό: 1.085,00 € 

2 ΝΑΙ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΑΡ. 010/914733/15.09.2020 

Ποσό: 531,00 € 

3 ΝΑΙ 

 

Η Επιτροπή σε κλειστές επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις, προχώρησε στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών των προσφορών {ηλεκτρονικοί (υπό)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4178&tradingPartnerId=21949&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=Q-8pGz8yRjo8vk-EVXKuDw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4178&tradingPartnerId=21949&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=Q-8pGz8yRjo8vk-EVXKuDw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4178&tradingPartnerId=21949&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=Q-8pGz8yRjo8vk-EVXKuDw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=TlcAi2wgJR8udkMyzjgS0Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=TlcAi2wgJR8udkMyzjgS0Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=TlcAi2wgJR8udkMyzjgS0Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=TlcAi2wgJR8udkMyzjgS0Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=TlcAi2wgJR8udkMyzjgS0Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=TlcAi2wgJR8udkMyzjgS0Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=CgQdDkbKuBnofntC2G1MbQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=CgQdDkbKuBnofntC2G1MbQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=CgQdDkbKuBnofntC2G1MbQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1023&tradingPartnerId=17146&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=eJ_ji0uJSey-OL5Dv_qAZw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1023&tradingPartnerId=17146&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=eJ_ji0uJSey-OL5Dv_qAZw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1023&tradingPartnerId=17146&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=eJ_ji0uJSey-OL5Dv_qAZw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1023&tradingPartnerId=17146&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=eJ_ji0uJSey-OL5Dv_qAZw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1023&tradingPartnerId=17146&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=eJ_ji0uJSey-OL5Dv_qAZw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1023&tradingPartnerId=17146&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=eJ_ji0uJSey-OL5Dv_qAZw..
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Τεχνική Προσφορά» και σφραγισμένοι φάκελοι οι οποίοι περιέχουν τα στοιχεία της 

ηλεκτρονικής προσφοράς, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.4 της αριθμ. 110663/4081/19.08.2020 Διακήρυξης.  

Από τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς προέκυψε ο 

ακόλουθος πίνακας: 

α/α 
Στοιχεία Διαγωνιζόμενου  

 

Ε
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Γ
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Ι
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Μ
Μ
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Π
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Π
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Π
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Ε
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Τ
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Ν
 

1 ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 
ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ 

ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΑE 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ με δ.τ. 

KORINTHIAN PALACE CATERING A.E 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 
ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6 

ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

7 ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν προέκυψαν τα εξής: 

Α) Στην προσφορά της εταιρείας «ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε.»: 

1. Στο Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης του 

Παραρτήματος VI δεν έχουν συμπληρωθεί: 

- στην παρ. 2.6  Ο τεχνικός εξοπλισμός της επιχείρησης δεν δηλώνεται,  

- στην παρ. 2.7 δεν δηλώνεται η προέλευση των ειδών, 

- στην παρ. 2.8 δεν δηλώνεται το προσωπικό,  

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53565&tradingPartnerId=73314&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=fcr1CXhLVndH3DLBsprxcA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4178&tradingPartnerId=21949&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=Q-8pGz8yRjo8vk-EVXKuDw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4178&tradingPartnerId=21949&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=Q-8pGz8yRjo8vk-EVXKuDw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=TlcAi2wgJR8udkMyzjgS0Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=TlcAi2wgJR8udkMyzjgS0Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=TlcAi2wgJR8udkMyzjgS0Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=CgQdDkbKuBnofntC2G1MbQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=CgQdDkbKuBnofntC2G1MbQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1023&tradingPartnerId=17146&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=eJ_ji0uJSey-OL5Dv_qAZw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1023&tradingPartnerId=17146&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=eJ_ji0uJSey-OL5Dv_qAZw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1023&tradingPartnerId=17146&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=eJ_ji0uJSey-OL5Dv_qAZw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1023&tradingPartnerId=17146&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=eJ_ji0uJSey-OL5Dv_qAZw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=37570&tradingPartnerId=52480&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=Z3KPN36bXV_ASBI4rk75rA..
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- στην παρ. 2.11 δεν δηλώνονται τα οχήματα μεταφοράς. 

2. Έχει καταθέσει τέσσερεις υπεύθυνες δηλώσεις για τη μεταφορά, την παραγωγή, τις 

προδιαγραφές, την προέλευση και τη χώρα παραγωγής του ελαιόλαδου, ότι διαθέτει 

πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

3. Επίσης έχει αναρτήσει έγγραφα της εταιρείας του στα οποία περιλαμβάνεται 

κατάλογος εργαζομένων, κατάλογο οχημάτων και περιγραφή της υποδομής της επιχείρησης.  

Β) H εταιρεία «Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» έχει καταθέσει μία εγγυητική για τη 

συμμετοχή της στα τμήματα 1, 2 και 3. Σύμφωνα με την παρ. 2.2.2.1 της διακήρυξης «στην 

περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για περισσότερα από ένα 

Τμήματα, υποβάλλει εγγύηση συμμετοχής ξεχωριστά για κάθε τμήμα που συμμετέχει». 

Γ) Σχετικά με την προσφορά της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ 

ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΑE», στο υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης που θα πρέπει να συμπληρωθεί 

από τους οικονομικούς φορείς στην παρ. 2.8 ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι «στην 

επιχείρησή μου απασχολώ το κάτωθι προσωπικό, για το οποίο θα υποβάλλω κατάλογο, 

θεωρημένο από αρμόδια αρχή, εφόσον αναδειχθώ μειοδότης: Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας 

προσωπικού», χωρίς να αναφέρονται ονόματα και ειδικότητες στο σώμα της δήλωσης. 

Δ) H εταιρεία «ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ» : 

1) Στην παρ. 2.2.6.3. της διακήρυξης αναφέρεται ότι «Ο προσφέρων οικονομικός φορέας 

είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή μεταφορά και 

παράδοση των ειδών στον υποδεικνυόμενο από την αναθέτουσα αρχή τόπο παράδοσης. Ο 

οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει ικανό αριθμό φορτηγών για την μεταφορά και 

παράδοση των τροφίμων … Για τα μέσα μεταφοράς που αφορούν στη διακίνηση προϊόντων 

ζωικής προέλευσης απαιτείται άδεια ή έγκριση καταλληλότητας από την Δ/νση Κτηνιατρικής 

ή άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες. Ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να καταθέσει, με την προσφορά 

του, επί ποινή αποκλεισμού, υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα περιέχει αναλυτική κατάσταση με 

τα στοιχεία των οχημάτων μεταφοράς και στην οποία θα δεσμεύετε ότι θα αναλάβει τα όσα 

αναφέρονται ανωτέρω, καθώς και να προσκομίσει φωτοαντίγραφο της αδείας κυκλοφορίας και 

φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης καταλληλότητας των οχημάτων μεταφοράς, εφόσον αναδειχθεί  

προσωρινός ανάδοχος.» 

Στο υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης που θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους 

οικονομικούς φορείς στην παρ. 2.3 ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι «Δεσμεύομαι, επί ποινή 

αποκλεισμού να αναλάβω τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.6.3 της παρούσας διακήρυξης», 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53565&tradingPartnerId=73314&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=fcr1CXhLVndH3DLBsprxcA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4178&tradingPartnerId=21949&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=Q-8pGz8yRjo8vk-EVXKuDw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4178&tradingPartnerId=21949&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=Q-8pGz8yRjo8vk-EVXKuDw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=CgQdDkbKuBnofntC2G1MbQ..
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ενώ στην παρ. 2.11 ότι: «Δεσμεύομαι ότι θα λάβω όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη σωστή 

μεταφορά, εκφόρτωση και παράδοση των ειδών ταξινομημένα ανά κατηγορία δέματος εντός 

των χώρων διανομής στους τελικούς δικαιούχους (ωφελούμενους του προγράμματος), διαθέτω 

τα κάτωθι οχήματα μεταφοράς και δεσμεύομαι να προσκομίσω φωτοαντίγραφο της αδείας 

κυκλοφορίας και φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης καταλληλότητας των οχημάτων μεταφοράς, 

εφόσον αναδειχθώ μειοδότης», χωρίς να αναφέρει πουθενά τα στοιχεία των οχημάτων.  

2) Επίσης στην παρ. 2.2.6.8. αναφέρεται ότι ο προσφέρων θα πρέπει να καταθέσει 

«Υπεύθυνη δήλωση, επί ποινή αποκλεισμού, στην οποία θα δηλώνεται το προσωπικό που 

απασχολεί (ειδικότητες και αριθμός εργαζομένων) και ότι θα υποβληθεί κατάλογος 

προσωπικού, θεωρημένος από αρμόδια αρχή, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος». 

Στο υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης που θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους 

οικονομικούς φορείς στην παρ. 2.8 ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι «Στην επιχείρηση μου 

απασχολώ 28 ATOMA προσωπικό, για το οποίο θα υποβάλλω κατάλογο, θεωρημένο από 

αρμόδια αρχή, εφόσον αναδειχθώ μειοδότης», χωρίς να κάνει καμία αναφορά σε ειδικότητες. 

Ε) H εταιρεία «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ» έχει καταθέσει 

μία εγγυητική για τη συμμετοχή της στα τμήματα 1 και 2. Σύμφωνα με την παρ. 2.2.2.1 της 

διακήρυξης «στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για 

περισσότερα από ένα Τμήματα, υποβάλλει εγγύηση συμμετοχής ξεχωριστά για κάθε τμήμα που 

συμμετέχει». 

Κατόπιν των ανωτέρω εκτεθέντων η Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη: 

α) Το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τον ανωτέρω διαγωνισμό. 

β) Την με αρ. πρωτ. 110663/4081/19.08.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007198751) Διακήρυξη 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΕ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ THN ανάδειξη αναδόχων για το έργο 

«"ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 2015-2016/ Κ.Σ. Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000146» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ 

(Τ.Ε.Β.Α.) για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής της Π.Ε. Πρέβεζας, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1023&tradingPartnerId=17146&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=eJ_ji0uJSey-OL5Dv_qAZw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1023&tradingPartnerId=17146&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=eJ_ji0uJSey-OL5Dv_qAZw..
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Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 117.475,85 ΕΥΡΩ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ (135.666,66 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ) (α/α συστήματος: 96200). 

γ) Τις κατατεθείσες προσφορές, μετά των συνημμένων δικαιολογητικών συμμετοχής και 

τεχνικών προσφορών. 

δ) Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτών. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Ι) Την απόρριψη των προσφορών των κατωτέρω αναφερομένων οικονομικών φορέων: 

Α) « ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε.». 

Β) «Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». 

Γ) «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΑE». 

Δ) «ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Π.Ε.». 

Ε) «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ». 

 

ΙΙ) Την αποδοχή των προσφορών των κατωτέρω αναφερομένων οικονομικών φορέων: 

Α) «ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με δ.τ. KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.. 

Β) «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» 

 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από  τα μέλη της επιτροπής και 

υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, για τις περαιτέρω 

ενέργειες. 

Πρέβεζα, 24.02.2021 

Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

                    
 

 

               

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Αθανασούλα Ελένη 

               ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Τσαπάρας Αλέξιος 
 
 
2. Κατηφόρη Ιωάννα 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53565&tradingPartnerId=73314&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=fcr1CXhLVndH3DLBsprxcA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4178&tradingPartnerId=21949&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=Q-8pGz8yRjo8vk-EVXKuDw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1023&tradingPartnerId=17146&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=eJ_ji0uJSey-OL5Dv_qAZw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1023&tradingPartnerId=17146&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=eJ_ji0uJSey-OL5Dv_qAZw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=TlcAi2wgJR8udkMyzjgS0Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1957741207&oapc=9&oas=TlcAi2wgJR8udkMyzjgS0Q..
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           Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  - ΙΙ 

Της επιτροπής Διεξαγωγής, Αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση του 

διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου 

«’’ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016/ΚΣ ΠΕ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ”, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 110663/4081/19.08.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007198751) 

διακήρυξη, συνολικού προϋπολογισμού 117.475,85 ευρώ άνευ ΦΠΑ (135.666,66 ευρώ με ΦΠΑ).  

 

Στην Πρέβεζα, την 3η του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., 

συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου αυτής, στα γραφεία της 

Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η επιτροπή 

διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση 

αυτών, η οποία συγκροτήθηκε με την 15/930/19.06.2020 (ΑΔΑ: 6ΓΣΤ7Λ9-Ρ0Θ), απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η διεξαγωγή (αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών) που κατατέθηκαν στα πλαίσια του Διεθνή Ανοιχτού άνω των ορίων διαγωνισμού, για 

την υλοποίηση του έργου «’’ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ 

ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

2015-2016/ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ’’», σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 110663/4081/19.08.2020 (ΑΔΑΜ: 

20PROC007198751), διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 

1) Αθανασούλα Ελένη ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, με βαθμό Α’, Αν. Προϊσταμένη της 

Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πρέβεζας, ως πρόεδρος, 

2) Τσαπάρας Αλέξιος, ΠΕ Γεωτεχνικών, με βαθμό Α,’ υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονιμίας 

και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας,  

3) Κατηφόρη Ιωάννα, Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης 

Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Η Επιτροπή εισήχθη στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) με τους κωδικούς εισαγωγής/πρόσβασης που φέρει πιστοποιημένος, από τη Γ.Γ.Ε. του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, χρήστης του Τμήματος Προμηθειών. 

 Ακολούθως ένα εκ των μελών της εισήγαγαν το ''κλειδί'' πρόσβασης, ήτοι το ονοματεπώνυμο και 

τους αντίστοιχους κωδικούς, στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ολοκληρώνοντας με τον τρόπο αυτό την ηλεκτρονική αποσφράγιση του 

(υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» του διαγωνισμού.  
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 Μετά την ανωτέρω διαδικασία, τα μέλη της Επιτροπής απέκτησαν πρόσβαση στο περιεχόμενο 

του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», των ηλεκτρονικών προσφορών που κατατέθηκαν στα 

πλαίσια του ανωτέρω διαγωνισμού, από τους οικονομικούς φορείς. 

 Η επιτροπή, προέβη στον έλεγχο των οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων, των 

οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών 

συμμετοχής και τεχνικών προσφορών.  

 Από τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών, όπως αποτυπώνονται στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του συστήματος του με α.α. 96200 ηλεκτρονικού διαγωνισμού, προέκυψαν τα εξής: 

 
ΤΜΗΜΑ 1 – ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ «ΦΕΤΑ» (Κριτήριο Κατακύρωσης Χαμηλότερη τιμή) 

α/α/ Επωνυμία Επιχείρησης Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α. 
(Ποσότητα * Προσφερόμενη 

Τιμή) 

 

1. ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  21.889,61  
2 KORINTHIAN PALACE CATERING 

A.E. 
36.161,25  

 
ΤΜΗΜΑ 2 – ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (Κριτήριο Κατακύρωσης Ποσοστό Έκπτωσης %)) 
α/α/ Επωνυμία Επιχείρησης Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α. 

(Ποσότητα * Προσφερόμενη 
Τιμή) 

Ποσοστό 
Έκπτωσης % 

1. ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ 

31.800,00 41,3% 

2. KORINTHIAN PALACE CATERING 
A.E 

52.600,00 3% 

 
ΤΜΗΜΑ 3 – ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Κριτήριο Κατακύρωσης Χαμηλότερη τιμή) 

α/α/ Επωνυμία Επιχείρησης Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α. 
(Ποσότητα * Προσφερόμενη 

Τιμή) 

 

1. ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ 

12.031,86 (6.015,93 και 
6.015,93) 

 

2. KORINTHIAN PALACE CATERING 
A.E 

26.041,56 (13.020,78 και 
13.020,78) 

 

 

Από τον έλεγχο του υποδείγματος οικονομικής προσφοράς, το οποίο αναρτάται στο σύστημα 

σε μορφή pdf και φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, του οικονομικού φορέα 

Κάκαβου Δημήτριου, διαπιστώθηκε ότι, για το «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ «ΦΕΤΑ» Π.Ο.Π.», 

υπολογίστηκε ποσοστό 24% αντί του 13% που αναγράφεται στο υπόδειγμα.  

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

α) Σύμφωνα με τη Διακήρυξη στην παρ. 2.4.4 αναφέρεται ότι «Η προσφερόμενη τιμή των 

Τμημάτων 1 και 3 δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος». Στην ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος αποτυπώνεται η 

τιμή μονάδας χωρίς τον Φ.Π.Α.. 
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β) Στο συνημμένο υπόδειγμα της Διακήρυξης του Παραρτήματος V, ως τιμή μονάδας 

αναγράφεται η ενδεικτική τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α.. 

γ) Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του διαγωνισμού ως σύνολο αποτυπώνεται η συνολική αξία 

του Τμήματος χωρίς Φ.Π.Α.. 

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή θεωρεί ότι η πλημμέλειας υπολογισμού του Φ.Π.Α. σε 

ποσοστό 24% αντί του 13%, δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.  

 
Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 
 

α) Το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τον ανωτέρω διαγωνισμό. 

β) Την με αρ. πρωτ. 110663/4081/19.08.2020 Διακήρυξη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ THN ανάδειξη αναδόχων για το έργο «"ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 2015-2016/Κ.Σ. Π.Ε. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 

ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), (Α/Α Συστήματος: 96200). 

γ) Τις κατατεθείσες οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων. 

 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 

Ι. Την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων ανά ΤΜΗΜΑ ως κάτωθι: 

ΤΜΗΜΑ 1 – ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ «ΦΕΤΑ» (Κριτήριο Κατακύρωσης Χαμηλότερη τιμή) 
α/α/ Επωνυμία Επιχείρησης Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α. 

(Ποσότητα * Προσφερόμενη 
Τιμή) 

 

1. ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  21.889,61  
 

ΤΜΗΜΑ 2 – ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (Κριτήριο Κατακύρωσης Ποσοστό Έκπτωσης %)) 
α/α/ Επωνυμία Επιχείρησης Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α. 

(Ποσότητα * Προσφερόμενη 
Τιμή) 

Ποσοστό 
Έκπτωσης % 

1. ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ 

31.800,00 41,3% 

 
ΤΜΗΜΑ 3 – ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Κριτήριο Κατακύρωσης Χαμηλότερη τιμή) 

α/α/ Επωνυμία Επιχείρησης Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α. 
(Ποσότητα * Προσφερόμενη 

Τιμή) 

 

1. ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ 

12.031,86  
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Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από  τα μέλη της επιτροπής και 

υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, για τις περαιτέρω 

ενέργειες. 

 

Πρέβεζα, 03.03.2021 

Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

                    
 

 

               

                                                                  

 
                                                       

 

 

 

 

 

  

               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. Τσαπάρας Αλέξιος 

2. Κατηφόρη Ιωάννα 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

 
Αθανασούλα Ελένη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/393/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 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 43ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

http://www.php.gov.gr/
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 851/02-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 515/04-
03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
ολικής ανάκλησης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, οικ. έτους 2021, σύμφωνα με τον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την ολική ανάκληση της αναφερόμενης στον παρακάτω πίνακα απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, 
λόγω λανθασμένης περιγραφής, ως εξής: 
 

Α/Α  

Απόφασης  

Ανάληψης  

Υποχρέωσης  

Ημ/νία Αρ. Πρωτ. Α.Δ.Α. Ε.Φ.-Κ.Α.Ε. 

Α/Α  

στο Βιβλίο  

Εγκρίσεων και 

Εντολών  

Πληρωμής  

 

Ποσό 

Ανάκλησης 

 

730 17-02-2021 22041/790 ΨΘΨΔ7Λ9-7ΣΖ 072.0869.01 728 80,60 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/394/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 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 44ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση 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).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 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  

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την 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. 808/05-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 536/05-
03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την 
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 αναφέρεται στον 
συνημμένο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την κάτωθι δαπάνη και την διάθεση της απαιτούμενης, ανά Ε.Φ. και ΚΑΕ πίστωσης, 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 αναφέρεται στον 
παρακάτω πίνακα ως εξής: 

ΕΦ/ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

02.02.072.0841.02 Δημοσιεύσεις γενικά (οφειλές) 396,80 € 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/395/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 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 Πρακτικού IV/03-03-2021 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-10-2020 
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).  

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ



-131- 
 

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

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

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

5. Την με 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 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 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 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς 50.372,36 € χωρίς Φ.Π.Α. και 
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μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,10%. 

9. Την αριθμ. 3/135/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
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, 
σύμφωνα με το οποίο: 

Α. απορρίφθηκε 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 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 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. αναδείχθηκε 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% και  

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

10. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3160/08-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 550/08-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, το Πρακτικό IV/03-03-2021 ελέγχου δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού του έργου του θέματος, με το οποίο η Επιτροπή 
Διαγωνισμού εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής του στο διαγωνισμό και την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του 
οικονομικού φορέα με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα, βάσει τιμής, οικονομικής 
προσφοράς: «ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ. ΑΤΕ» με ποσό προσφοράς 53.845,16 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση 
τεκμαρτή έκπτωση 52,00%. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει το Πρακτικό IV/03-03-2021 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»,   

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 «ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», που αναδείχθηκε βάσει του 
Πρακτικού ΙΙΙ/21-01-2021 της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 
3/135/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που υποβλήθηκαν, καταλαμβάνουν τον χρόνο της 
υποβολής της προσφοράς, αλλά δεν καταλαμβάνουν τον χρόνο της υποβολής των 
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δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 1 του ίδιου 
νόμου και την πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού, εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς του 
προσωρινού μειοδότη «ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», την κατάπτωση 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής του και την ανάθεση της σύμβασης του 
έργου, στον οικονομικό φορέα «ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ. ΑΤΕ» που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, με ποσό προσφοράς 
53.845,16 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 52,00%.  

 Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση, Πρακτικό IV/03-03-2021 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. 3/135/28-01-2021απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, προσωρινού μειοδότη, οικονομικού φορέα «ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», επειδή τα δικαιολογητικά φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας που υπέβαλε, καταλαμβάνουν τον χρόνο της υποβολής της 
προσφοράς, αλλά δεν καταλαμβάνουν τον χρόνο της υποβολής των δικαιολογητικών του 
άρθρου 80 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 1 του ίδιου νόμου και την 
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής και  

Β. αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, ο οικονομικός φορέας «ΒΛΑΧΑΣ Π.-
Σ. ΑΤΕ», που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της τιμής, ήτοι ποσό προσφοράς 53.845,16 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή 
έκπτωση 52,00%. 

 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 «ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».  
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

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

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  Ι V  
 
Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο του έργου: 

«Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών» 
εκτιμώμενης αξίας112.177,42€ (πλέον Φ.Π.Α.)σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 131839/12399/25-09-

2020διακήρυξη, 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 03-03-2021, ημέρα Τετάρτη 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.25/1722/06-10-

2020(ΑΔΑ: ΩΑΡ37Λ9-2ΕΔ)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπ’ όψη:  

1. Την με αριθ. 3/135/28-01-2021 (Α.Δ.Α.: 6ΑΝΔ7Λ9-63Ε)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙI/21-01-2021της Ε.Δ. του ανοικτού 

ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με Αριθ. Συστήματος 92770. 
2. Την από 08/02/2021κοινοποίηση (ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ) της ανωτέρω εγκριτικής απόφασης της 

Ο.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου.  

3. Το με αριθ. 14281/1618/22-02-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. με το οποίο κλήθηκε 
(ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ την 22/02/2021) 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 «ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ με ημερομηνία 26/02/2021. 

5. Τον φάκελο του προσωρινού αναδόχου με τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, που πήρε αρ. πρωτ. 

27447/3160/01-03-2021 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 φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που υποβλήθηκαν, καταλαμβάνουν τον 

χρόνο της υποβολής της προσφοράς, αλλά δεν καταλαμβάνουν τον χρόνο της υποβολής των 

δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 1 του ίδιου νόμου και 
την πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. 

 
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 «ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ», 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 «ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ. ΑΤΕ» με ποσό 

προσφοράς 53.845,16 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 52,00%. 
 

Το παρόν πρακτικό, θα υποβληθεί στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου για τη λήψη απόφασης 
περί έγκρισης ή μη. 

3 Μαρτίου 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. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/396/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση του από 23-02-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής 
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου 
«Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ιαματικών πηγών Πρέβεζας με έργα εκσυγχρονισμού 
και επέκτασης» προϋπολογισμού 1.383.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου «Thematic Routes 
and Networks - TheRout_Net» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 

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

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

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

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

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

6. Την αριθμ. 31/2064/01-12-2020 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 υποέργου «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ιαματικών 
πηγών Πρέβεζας με έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης» προϋπολογισμού 1.383.000,00 
€ με ΦΠΑ, του έργου «Thematic Routes and Networks -TheRout_Net» του Προγράμματος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020», της 
ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 2019ΕΠ31860009, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. 
πρωτ. 15649/25-11-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του 
έργου, με την αριθμ. 4578/27-02-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Πρέβεζας, και την αριθμ. πρωτ. 169129/15649/25-11-2020 απόφαση έγκρισης 
συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και βάσει και της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Πρέβεζας, του Δήμου Κόνιτσας, της 
Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Πρέβεζας, της Αναπτυξιακής Εταιρείας 
Αμάραντος Α.Ε. και της «Λουτρά Καβασίλων – Αγίας Βαρβάρας – Κόνιτσας Α.Ε.» για την 
υλοποίηση της Πράξης: «Παρεμβάσεις ανάδειξης Ιαματικών Φυσικών Πόρων της 
Περιφέρειας Ηπείρου», η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 7/145/19-12-2018 
Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, 
με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

7. Την αριθμ. 5/258/18-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από: Α) υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως προέκυψαν από  την από 02-02-2021 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών 
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μελών από το ΜΗΜΕΔ (mimed-ecb-a-2-id-aa-8566-eba), και Β) από εκπροσώπους του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τμήμα Ηπείρου), της ΠΕΔΜΕΔΕ (Περιφερειακό Τμήμα 
Ηπείρου) και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Ηπείρου, όπως ορίσθηκαν με τους 
αναπληρωτές τους. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3648/08-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 553/08-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση, το από 23-02-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 23-02-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.» 
με μέση τιμή έκπτωσης 43,72 % και ποσό προσφοράς 627.709,24 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 23-02-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-02-2021 
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. 94943 για την κατασκευή  
του υποέργου «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ιαματικών πηγών Πρέβεζας με έργα 
εκσυγχρονισμού και επέκτασης» προϋπολογισμού 1.383.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου 
«Thematic Routes and Networks -TheRout_Net» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014 – 2020, της ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 
2019ΕΠ31860009 το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο 
και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο 
οικονομικός φορέας «ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.» με μέση τιμή έκπτωσης 43,72 % και ποσό προσφοράς 
627.709,24 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &  
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 
 
 
ΕΡΓΟ: «Αναβάθμιση των 
εγκαταστάσεων Ιαματικών Πηγών 
Πρέβεζας με έργα εκσυγχρονισμού  
και επέκτασης» 

 

1Ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

Στα Ιωάννινα, την 23η Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου με 
τίτλο «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ιαματικών Πηγών Πρέβεζας με έργα 
εκσυγχρονισμού και επέκτασης» και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 94943, η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 5/28/18-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθε προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και 
αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν μέχρι την 15/2/2021 (καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προφορών) με παρόντα τα μέλη της: 

 

1.  Οικονόμου Γεώργιος  ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Δήμο Ιωαννιτών, Πρόεδρος  

2. Παππάς Κωνσταντίνος  ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών στο Δήμο Ιωαννιτών,  

3.  Κερομύτη Αγνή  ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών στη Δ.Τ.Ε./Π.Η.,  

4. Νάκας Αθανάσιος  ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ιωαννίνων,  

5.  Πατσούρας Χρήστος  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος ΤΕΕ/Τμ. Ηπείρου,  

6. Τσιμπίκης Άγγελος  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος ΠΕΔΜΕΔΕ,  

7.  Παγγές Νικόλαος  Αντιδήμαρχος ΔΕ Λούρου Πρέβεζας, εκπρόσωπος ΠΕΔ Ηπ  

 

και έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις των Νόμων του άρθρου 7 της Διακήρυξης 
2. τον Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) και τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463/2006  
3. την Εγκύκλιο 17/10 (αρ. πρωτ. Δ17γ/9/154/ΦΝ437/21-9-10) 
4. την υπ. Αρίθμ 5/28/18-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 

με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή του διαγωνισμού, 
5. την υπ΄αριθμ.  8411/890/25-01-21 Διακήρυξη της Δημοπρασίας του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 

21PROC008069061 2021-01-29), 
6. την με αριθμό πρωτ. 167187/15451 περίληψη διακήρυξης του διαγωνισμού, η οποία 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC008068811 2021-01-29), 
 

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

παρόντα και τα τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας, με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 94943. 

Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν εννιά (9) προσφορές οικονομικών φορέων σύμφωνα με τον 

«ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ», 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. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά» των 

διαγωνιζομένων.  Στον ηλεκτρονικό χώρο «Σημειώσεις και Συνημμένα», αναρτήθηκε ο 
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σχετικός κατάλογος μειοδοσίας, «ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ», όπως 

παράχθηκε από το σύστημα. Το ίδιο αρχείο στάλθηκε και με μήνυμα στους συμμετέχοντες, 

μέσω του υποσυστήματος «Επικοινωνία», προκειμένου αυτοί να λάβουν γνώση.  

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 χρησιμοποιήθηκε 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, 

καταχωρίστηκαν κατά σειρά μειοδοσίας, όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

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

ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε τον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 24.2 της διακήρυξης του έργου, κατά το 

οποίο ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισμού να περιέχει: 

α) το ηλεκτρονικό αρχείο «εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής σε μορφή PDF 

το οποίο υπογράφεται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή με προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

γ) την εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχό των εννιά (9) υποβληθεισών εγγυητικών επιστολών του 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.,  μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ταμείου, και διαπίστωσε την εγκυρότητά 

τους. 

Κατόπιν η επιτροπή πραγματοποίησε τον έλεγχο στα Τυποποιημένα Έντυπα Υπεύθυνης 

Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) που υποβλήθηκαν και τα κάνει δεκτά. 

Η Επιτροπή διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω υποβληθείσες υπεύθυνες 

δηλώσεις διαπιστώνει πως όλες οι διαγωνιζόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις πληρούν τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Επιτροπή 

Διαγωνισμού καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα  των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους 

κρίθηκαν παραδεκτές. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου 

προϋπολογισμού 1.383.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) στον μειοδότη οικονομικό 

φορέα «ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.» με μέση τιμή έκπτωσης 43,72 % και προϋπολογισμό προσφοράς 

627.709,24 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Το παρόν πρακτικό το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού 

συνέταξε, υπογράφεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα υποβληθεί μέσω του 

«επικοινωνία» του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ στην Αναθέτουσα Αρχή για έγκριση. 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  23/2/2021 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Γεώργιος Οικονόμου  Παππάς Κωνσταντίνος  Κερομύτη Αγνή 
 
 
 

       Νάκας Αθανάσιος                     Πατσούρας Χρήστος                  Τσιμπίκης Άγγελος 
 
 
 

Παγγές Νικόλαος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/397/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 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 του 2ου/08-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου «Εργασίες επούλωσης 
οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή 
Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ



-142- 
 

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. 2/116/20-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
η διενέργεια με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, συνοπτικού 
διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, για την εκτέλεση του 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες 
του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 
74.400,00 € (με Φ.Π.Α.), βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός 
κλπ) που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η 
δαπάνη συνολικού ποσού € 74.400,00 με ΦΠΑ, και η διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση Εθνικού, Επαρχιακού και λοιπού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου». Επίσης συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη της προβλεπόμενης στο άρθρο 221 
του Ν. 4412/2016, τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του 
ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού. 

6. Την αριθμ. 5/256/18-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
το από 12-02-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, για 
την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους 
ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή υπηρεσιών)», 
προϋπολογισμού 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.), του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2018ΕΠ53000001  και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση Εθνικού, Επαρχιακού και λοιπού 
Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με το οποίο, αναδείχθηκε προσωρινός 
μειοδότης η εταιρεία «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ - Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.», της οποίας η 
προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, προσκόμισε τα απαιτούμενα από τη σχετική 
διακήρυξη δικαιολογητικά, και η οικονομική της προσφορά, ποσού 59.400,00 € χωρίς ΦΠΑ 
και έκπτωση 1%, κρίθηκε αποδεκτή ως συμφέρουσα. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3455/08-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 544/08-03-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία 
διαβιβάζει συνημμένα, το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής του ανωτέρω συνοπτικού 
Διαγωνισμού.  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το 2ο/08-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, 
για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους 
ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», 
προϋπολογισμού 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.), του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
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2018ΕΠ53000001  και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση Εθνικού, Επαρχιακού και λοιπού 
Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην 
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόμισε ο προσωρινός 
μειοδότης του διαγωνισμού, που αναδείχθηκε βάσει του από 12-02-2021 Πρακτικού της 
Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/256/18-02-2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε την πληρότητα των 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και την ισχύουσα νομοθεσία, 
ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού, στην εταιρεία «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ - Β. 
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 1,00 %, ήτοι με ποσό προσφοράς 59.400,00 € 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του 
εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 
74.400,00 € (με Φ.Π.Α.), του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση Εθνικού, Επαρχιακού και λοιπού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου», 

στην εταιρεία «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ - Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.», της οποίας η προσφορά 
υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, προσκόμισε τα απαιτούμενα από τη σχετική διακήρυξη 
δικαιολογητικά, και η οικονομική της προσφορά, ποσού 59.400,00 € χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 
1%, κρίθηκε αποδεκτή ως συμφέρουσα, σύμφωνα με το από 12-02-2021 Πρακτικό της 
Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/256/18-02-2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισε, ήταν πλήρη 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με το ανωτέρω, 
2ο/08-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας,  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης 
οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή 
υπηρεσιών)», στον ανωτέρω μειοδότη, εταιρεία «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ - Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.», 
και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, στο ποσό των 59.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α., καθώς και 
την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2018ΕΠ53000001  και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση Εθνικού, Επαρχιακού και λοιπού 
Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου». 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  2ο 

 

 Συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση των υποέργου: 

 << Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου 

Περιφέρειας Ηπείρου>>(παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 74.400,00 (με Φ.Π.Α.), 

του έργου «Συντήρηση –αποκατάσταση εθνικού επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 

Περιφέρειας Ηπείρου)» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. (2018ΕΠ53000001). 

 

 Στα Ιωάννινα, σήμερα στις 8-03-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00’ π.μ. οι 

υπογράφοντες: 

1. Παπαδημητρίου Βασιλική, Γεωπόνος Τ.Ε, ως Πρόεδρος, 

2. Νάκος Αργύρης,  Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε, Μέλος και 

3. Κερομύτη Αγνή Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., Μέλος. 

 που αποτελούμε την Επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας, 

σύμφωνα με το αρ. 5/256/18-02-202με ΑΔΑ. 6ΧΟ57Λ9-ΧΓ6 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συγκεντρωθήκαμε στο Γραφείο 334, 2ος όροφος της 

Περιφέρειας Ηπείρου, με σκοπό την αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών που 

προσκόμισε ο  προσωρινός μειοδότης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του 

υποέργου που αναφέρεται ανωτέρω, κατόπιν του με αρ. πρωτ. 24075/2810/25-02-2021 

εγγράφου της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Ο ανωτέρω φάκελος ο οποίος περιείχε τα δικαιολογητικά για το υποέργο που 

αναφέρεται στην κεφαλίδα έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 30135/3455/4-3-2021 από την Δ/νση 

Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Η επιτροπή διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε την εμπρόθεσμη υποβολή του ανωτέρω 

φακέλου, προέβη στην αποσφράγισή του και μονόγραψε τα περιεχόμενα δικαιολογητικά. 

 Η επιτροπή στη συνέχεια προέβη στο έλεγχο των δικαιολογητικών και διαπίστωσε την 

πληρότητά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης και την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού: 
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 << Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου 

Περιφέρειας Ηπείρου>>(παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 74.400,00 (με Φ.Π.Α.), 

του έργου «Συντήρηση –αποκατάσταση εθνικού επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 

Περιφέρειας Ηπείρου)» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. (2018ΕΠ53000001). 

 

 στην «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ – Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 1,00 %, 

ήτοι με ποσό προσφοράς 59.400,00 € χωρίς  Φ.Π.Α. 

 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 

  Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω: 

 

 

Ιωάννινα, 8-Μαρτίου 2021 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

   Γεωπόνος ΤΕ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΝΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 

Μηχ/κος Δομικών Έργων  

 

 

ΚΕΡΟΜΥΤΗ ΑΓΝΗ 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.,  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/398/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 
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 παράτασης της διάρκειας της σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση Ι.Ν Αγίας Τριάδος Ροδοτοπίου Δήμου Ζίτσας - Συντήρηση-στερέωση 
αγιογραφιών και τέμπλου». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3425/08-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 398/09-03-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: …. 

8. Την υπ’ αριθ. 23478/1099/20-03-2017 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 400.000,00 € με το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, για το υποέργο: «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Ροδοτοπίου Δήμου Ζίτσας – 

Συντήρηση-στερέωση αγιογραφιών και τέμπλου» σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

με ΚΑ 2014ΕΠ53000007.  

9. Την υπ’ αριθ. 25/1534/19-07-2018 (ΑΔΑ: ΩΟΒ77Λ9-ΦΓΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίνονται οι όροι της διακήρυξης .  

10. Την υπ’ αριθ. 4/177/30-01-2019 (ΑΔΑ: Ψ9Τ27Λ9-ΝΜΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίνεται το πρακτικό του διαγωνισμού και η κατακύρωση του 

αποτελέσματος.  

11. Την από 03-04-2019 Σύμβαση εκτέλεσης του υποέργου.  

Και επειδή  

1. Στις 04-03-2021 υποβλήθηκε από την ανάδοχο «ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ Π. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ. Ο.Ε.» αίτημα 

χορήγησης τρίμηνης παράτασης για την ολοκλήρωση παράταση για την ολοκλήρωση του υποέργου επειδή 

υπήρξε καθυστέρηση και δυσκολία στη μετακίνηση και στην εκτέλεση των εργασιών, λόγω των συνεπειών 

της πανδημίας.  

2. Το αίτημα εξετάστηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης, η οποία και 

εισηγήθηκε με το από 05-03-2021 Πρακτικό της την αποδοχή του αιτήματος για παράταση ολοκλήρωσης του 

υποέργου μέχρι 03-07-2021.  

Κατόπιν των παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης για το 

Υποέργο «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Ροδοτοπίου Δήμου Ζίτσας – Συντήρηση-στερέωση 

αγιογραφιών και τέμπλου», όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 

υποέργου από 03-04-2021 σε 03-07-2021, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου 

και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν, όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση …». 

Στο συνημμένο στην εισήγηση, από 05-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

«… 

Πρακτικό   

Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του υποέργου: 

 «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Ροδοτοπίου Δήμου Ζίτσας – Συντήρηση-στερέωση 

αγιογραφιών και τέμπλου» 

   Στα Ιωάννινα σήμερα,  05/03/2021, οι παρακάτω υπογράφοντες: 

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

2. Βαρβάρα Ζιάκκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./Π.H., Τακτικό Μέλος  και 

3. Μαρινέλλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., Τακτικό Μέλος     

που αποτελούμε την επιτροπή παραλαβής του υποέργου: «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος 

Ροδοτοπίου Δήμου Ζίτσας – Συντήρηση-στερέωση αγιογραφιών και τέμπλου» προϋπολογισμού 
139.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ), του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 και τίτλο: 

«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 

2010ΕΠ03000014)» που συστήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 61080/5884/24-04-2019 απόφαση 
της Δ.Τ.Ε./Π.Η., συνεδριάσαμε προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε σχετικά το αίτημα της αναδόχου 

«ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ Π. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ. Ο.Ε.» Η ανάδοχος εταιρεία αιτείται παράταση για την 
ολοκλήρωση του υποέργου επειδή  υπήρξε καθυστέρηση και δυσκολία στη μετακίνηση και στην 

εκτέλεση των εργασιών, λόγω των συνεπειών της πανδημίας. 

Η Επιτροπή Παραλαβής, έχοντας υπόψη: 
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α) το άρθρο 217 του Ν. 4412/2016 «Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας» 

β) το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων» 

και επειδή 

α) Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε την 03-04-2019 και η προθεσμία για την εκτέλεση των 

εργασιών του υποέργου έχει οριστεί μέχρι 03-04-2021.  
β) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 217, παρ. 2 «Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της 
σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου 
που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου». 

ομόφωνα εισηγείται 
 

την αποδοχή του αιτήματος της αναδόχου για παράταση του  χρόνου ολοκλήρωσης του υποέργου 
για τρεις μήνες, ήτοι μέχρι 03-07-2021. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ :  

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

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Ροδοτοπίου Δήμου Ζίτσας – Συντήρηση-στερέωση αγιογραφιών και 
τέμπλου», κατ’ αποδοχή του από 03-03-2021 αιτήματος του αναδόχου «ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ Π. & 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ. Ο.Ε.», μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου, μέχρι 
την 03-07-2021 σύμφωνα και με το από 05-03-2021 Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 5), της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής και δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου 
και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/401/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός του δρόμου Πάργας – 
Ανθούσας – Αγιάς – όρια με Πέρδικα (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).  

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ



-150- 
 

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1196/08-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
551/08-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη:…. 

1.  Ότι, σαν αποτέλεσμα των τελευταίων έντονων βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν, ήταν να εκδηλωθούν 

καταπτώσεις σε πολλά σημεία της επαρχιακής οδού Πάργας – Ανθούσας – Αγιάς – όρια με Πέρδικα, όπου η 

φύση και η αλληλουχία των πετρωμάτων τις ευνοούσαν. Σα συνέπεια αυτών ήταν μεγάλο μέρος του 

καταστρώματος της οδού να έχει καλυφθεί και η κυκλοφορία να διεξάγεται με δυσκολία. Επιπλέον, τα προϊόντα 

των καταπτώσεων δυσχεραίνουν την ομαλή απορροή των υδάτων στα τεχνικά, οπότε αυτά διέρχονται 

ανεξέλεγκτα και πολλές φορές κάθετα στην οδό, αυξάνοντας κατά πολύ τις πιθανότητες πρόκλησης 

ατυχήματος.  Απαιτείται άμεσα ο καθαρισμός της οδού και η απομάκρυνση των προϊόντων των κατολισθήσεων, 

ώστε η κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά και με ασφάλεια. Σημειώνεται ότι τόσο ό Δήμος Πάργας όσο και 

ο Δήμος Πρέβεζας εκ των οποίων διέρχεται η εν λόγω επαρχιακή  έχουν κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, 

2. Την  με  αριθμ. : 31390/1196/08-03-2021 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. 

2018ΕΠ53000001με υποέργο : «Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός του δρόμου Πάργας – Ανθούσας – Αγιάς 

– όρια με Πέρδικα (παροχή υπηρεσιών)».  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άρση καταπτώσεων και 

καθαρισμός του δρόμου Πάργας – Ανθούσας – Αγιάς – όρια με Πέρδικα (παροχή υπηρεσιών)» του έργου :  « 

Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001,  προϋπολογισμού 24.800,00 €..….». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
επεσήμανε ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του 
υποέργου, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να 
μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός του δρόμου Πάργας – Ανθούσας – Αγιάς – όρια 
με Πέρδικα (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι απαιτείται ο καθαρισμός της οδού και η απομάκρυνση των προϊόντων των 
κατολισθήσεων, ώστε η κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά και με ασφάλεια, δεδομένου ότι, 
μετά τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν, εκδηλώθηκαν καταπτώσεις σε 
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πολλά σημεία της επαρχιακής οδού Πάργας – Ανθούσας – Αγιάς – όρια με Πέρδικα,  όπου η 
φύση και η αλληλουχία των πετρωμάτων ευνοούσαν αυτές, με αποτέλεσμα τα προϊόντα των 
καταπτώσεων να δυσχεραίνουν την ομαλή απορροή των υδάτων στα τεχνικά, οπότε αυτά 
διέρχονται ανεξέλεγκτα και πολλές φορές κάθετα στην οδό, αυξάνοντας κατά πολύ τις 
πιθανότητες πρόκλησης ατυχήματος, ενώ επιπλέον, τόσο ο Δήμος Πάργας όσο και ο Δήμος 
Πρέβεζας εκ των οποίων διέρχεται η εν λόγω επαρχιακή οδός, έχουν κηρυχτεί σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/402/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 
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 τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 
25ης Μαρτίου στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ



-153- 
 

4. Τις διατάξεις 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 και την όμοια, αριθμ. 2/4/22-
02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 268/08-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 545/08-
03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «.. Παρακαλούμε να 

εγκρίνετε την οργάνωση της εκδήλωσης εορτασμού της επετείου για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, που θα 

γίνει, βάσει του προγράμματος και την οποία διοργανώνει η Περιφέρεια Ηπείρου. Φέτος οι εκδηλώσεις θα 

πραγματοποιηθούν με βάση τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς 

του κορονοϊού COVID-19 και με περιορισμένο αριθμό ατόμων για λόγους δημόσιας υγείας και υπό την 

αυστηρή τήρηση των υγειονομικών διατάξεων. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν στην πόλη των Ιωαννίνων, 

δοξολογία, ομιλία, επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων. Οι δαπάνες περιλαμβάνουν έκδοση 

προσκλήσεων και φακέλων, κέρασμα σε προσκεκλημένους, δηλ. εκπρόσωπο Κυβέρνησης, εκπρόσωπο της 

Βουλής, Βουλευτές, Αρχές Ιωαννίνων (αγορά στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, φωτογραφική 

κάλυψη, αγορά γλυκισμάτων). Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται με 

απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι  επιβάλλεται από τους κανόνες 

εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. Κατόπιν αυτού 

παρακαλούμε να εγκρίνετε την πίστωση 1.200  €, πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων της συμμετοχής 

αυτής η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2021, 

Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0845.. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει την διοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου, της εκδήλωσης εορτασμού της εθνικής επετείου 
της 25ης Μαρτίου 1821, που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Περιφέρειας, στην πόλη των Ιωαννίνων, 
βάσει του προγράμματος και η οποία φέτος, περιλαμβάνει δοξολογία, ομιλία, επιμνημόσυνη δέηση και 
καταθέσεις στεφάνων. 

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται με απόφαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών και κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι  επιβάλλεται από τους κανόνες εθιμοτυπίας και 
δημοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. Επισημαίνεται ότι φέτος οι 
εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με βάση τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση 
του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19 και με περιορισμένο αριθμό ατόμων για λόγους 
δημόσιας υγείας και υπό την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών διατάξεων. 

 Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.200 πλέον ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, 
σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Φορέα 072 και ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2021, για την κάλυψη των εξόδων της διοργάνωσης, που περιλαμβάνουν 
έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, κέρασμα σε προσκεκλημένους, δηλ. εκπρόσωπο Κυβέρνησης, 
εκπρόσωπο της Βουλής, Βουλευτές, Αρχές Ιωαννίνων (αγορά στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής 
εγκατάστασης, φωτογραφική κάλυψη, αγορά γλυκισμάτων). 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/403/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 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 της αριθμ. πρωτ. 31584/1530/08-03-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
με θέμα «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την εκτέλεση άμεσων και  επειγουσών 
εργασιών καθαρισμού ρεμάτων, χαντακιών, τάφρων κλπ με την απομάκρυνση φερτών 
υλικών, επιχωματώσεων, απορριμμάτων κλπ. για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων 
υδάτων σε περιοχές της ΠΕ Θεσπρωτίας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. πρωτ. 31584/1530/08-03-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
(αντίγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 555/08-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.) 
με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την εκτέλεση άμεσων και  επειγουσών 
εργασιών καθαρισμού ρεμάτων, χαντακιών, τάφρων κλπ με την απομάκρυνση φερτών 
υλικών, επιχωματώσεων, απορριμμάτων κλπ. για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων 
υδάτων σε περιοχές της ΠΕ Θεσπρωτίας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων». 

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 87/07-
06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 31584/1530/08-
03-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για 
την εκτέλεση άμεσων και  επειγουσών εργασιών καθαρισμού ρεμάτων, χαντακιών, τάφρων κλπ 
με την απομάκρυνση φερτών υλικών, επιχωματώσεων, απορριμμάτων κλπ. για την 
απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων σε περιοχές της ΠΕ Θεσπρωτίας προς αποφυγή 
πλημμυρικών φαινομένων», το κείμενο την οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής: 

«………. 

                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΚΑΤΕΠΕΠΓΟΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ       

AYTOTEΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  Ιωάννινα 8 Μαρτίου 2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

        Αριθμ. Πρωτ.  31584/1530 

                                      
     

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Πύρρου 1   

Ταχ. Κώδικας : 452 21                           

Πληροφορίες      Δ. Μαυρογιώργος                                                      

Τηλέφωνο : (2651) 0 87 313               

E-mail  : prostasia@php.gov.gr        
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ΘΕΜΑ:   Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την εκτέλεση άμεσων και  επειγουσών εργασιών  

καθαρισμού ρεμάτων, χαντακιών, τάφρων κλπ με την απομάκρυνση φερτών υλικών, 

επιχωματώσεων, απορριμμάτων κλπ. για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων σε περιοχές 

της ΠΕ Θεσπρωτίας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.  

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

Έχοντας  υπόψη: 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» 

όπως τροποποιήθηκε  με το Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α΄) 

3. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ. 140 /2010 «Οργανισμός Περιφέρειας  Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. Α΄ /27-12-2010) 

όπως τροποποιήθηκαν με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του 

ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής 

Μακεδονίας  και την αριθ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

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

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

6. Την Υ.Α 1299/2003 «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», 

περί φυσικών – τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών. 

7. Το υπ΄αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ : 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους. 

8. Το άρθρο 5 παρ. 19 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134/9.8.2019) περί αρμοδιότητας του Περιφερειάρχη για 

την έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την ερμηνεία της παραγράφου 2 του άρθρου 118 

του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την με αριθ. πρωτ. 732/27-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΟΣΞ46ΜΤΛΒ-ΒΙΞ) απόφαση παράτασης  κήρυξης σε 

κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, στην  οποία μεταξύ άλλων περιοχών αναφέρεται 

και η Κοινότητα Καρβουναρίου της Δημοτικής Ενότητας Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου  της Π.Ε. 

Θεσπρωτίας έως και  26-07-2021. 

10. Την υπ΄αριθ. 33/2599/08-11-2019 (ΑΔΑ:ΨΡΣΔ7Λ9-4ΑΧ)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου «Καθορισμός της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων-οχημάτων κλπ, 

που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, 

κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λ.π), στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

11. Το Μητρώο ιδιοκτητών μηχανημάτων έργου, οχημάτων   για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε 

περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, 

σεισμοί δασικές πυρκαγιές τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου 

για το έτος 2021. 

12. Το γεγονός ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για την άμεση 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν παρουσιασθεί στην ΠΕ Θεσπρωτίας  λόγω των έντονων και  

απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν την προηγούμενη περίοδο και αποτελεί κατεπείγουσα 

ανάγκη η εκτέλεση καθαρισμού των ρεμάτων, χαντακιών, τάφρων κλπ. ώστε να αποτραπούν πλημμυρικά 

φαινόμενα που εγκυμονούν άμεσο κίνδυνο για την ζωή ανθρώπων και την αποτροπή  πρόκλησης ζημιών 

σε αγαθά και περιουσίες. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

1. Την απευθείας ανάθεση στις εταιρείες-φυσικά πρόσωπα ήτοι : 
 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΑΦΜ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΗΧ/ΤΟΣ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ &  ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

023312803 

ΜΕ 29122 

ΜΕ 11349 
15.000,00 € 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ (ΚΥΡΑ 
ΠΑΝΑΓΙΑ) ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 

ΝΤΡΙΤΣΟΣ ΔΟΝΑΤΟΣ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

109014430 

ΜΕ 94439 

ΗΝΕ 7859 

 

10.000,00 € 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 

ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ, 

ΦΡΟΣΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 
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ΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

041428310 

ΜΕ 141509 

 
3.500,00 € 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

ΚΟΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

ΚΕΡΑΜΙΤΣΑ 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

108950918 

ΜΕ 82773 6.000,00 € 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΗΛΕΑΣ, 
ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

 

που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν άμεσα τα εν λόγω μέσα και ότι άλλο απαιτηθεί από 08-03-2021 

και μέχρι το πέρας των επειγουσών εργασιών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες ανάγκες που έχουν 

προκύψει.  

 

2. Εγκρίνει τις ανωτέρω δαπάνες και τη διάθεση πιστώσεων σε βάρος του έργου  της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000002 και τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 

2018-2020 (Υποέργο: Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την εκτέλεση άμεσων και  επειγουσών εργασιών  

καθαρισμού ρεμάτων, χαντακιών τάφρων κλπ με την απομάκρυνση φερτών υλικών, επιχωματώσεων,  αυτοφυούς 

βλάστησης, απορριμμάτων κλπ. για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων σε περιοχές της ΠΕ Θεσπρωτίας 

προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων έτους 2021)  

 

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 

 

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) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/404/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 10ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση εσοδευτικών στομίων της θέσης 
Σόλιμπος και Αετός του ιβαροφυλακίου Λογαρού». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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. 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. 554/05-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 537/08-
03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«… Με την με αριθμό πρωτ. 26727/990/26.02.2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση 

πίστωσης 6.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000002 «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018 –  

2020» (Υποέργο: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση εσοδευτικών στομίων της θέσης Σόλιμπος 

και Αετός του ιβαροφυλακίου Λογαρού»), 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 η αποκατάσταση των εσοδευτικών στομίων της θέσης Σόλιμπος και Αετός του ιχθ.  Λογαρού. 

Αναλυτικότερα προβλέπεται το άνοιγμα των εσοδευτικών στομίων από την λιθορριπή και την απομάκρυνση 

των προσχώσεων από τον κυματισμό. Ο καθαρισμός θα γίνει με εκσκαφέα  και τα προϊόντα εκσκαφής – 

καθαρισμού θα εναποτίθενται παραπλεύρως του στομίου για το κλείσιμο αυτών μετά από τρίμηνο. 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 εποχής συρροής προς την λιμνοθάλασσα Λογαρού από τον Αμβρακικό κόλπο του γόνου των ψαριών. 

Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης 6.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 

530 Ηπείρου για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου…..». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 6.000,00 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 την αποκατάσταση εσοδευτικών στομίων της θέσης Σόλιμπος και Αετός του 
ιβαροφυλακίου Λογαρού», με τη χρήση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή και με 
επιμέτρηση των εργασιών, σε ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων, προκειμένου να γίνει 
αποκατάσταση των εσοδευτικών στομίων της θέσης Σόλιμπος και Αετός του ιχθυοτροφείου 
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Λογαρού και συγκεκριμένα άνοιγμα των εσοδευτικών στομίων από την λιθορριπή και την 
απομάκρυνση των προσχώσεων από τον κυματισμό, εργασίες οι οποίες πρέπει να εκτελεσθούν 
άμεσα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, λόγω της εποχής συρροής προς την λιμνοθάλασσα 
Λογαρού, από τον Αμβρακικό κόλπο, του γόνου των ψαριών. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/405/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 11ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 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 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 2/4/22-
02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 787/08-03-2021 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 549/08-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της 
Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος του 
προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Άρτας έτους 2021, όπως εμφανίζονται στον συνημμένο στην 
εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν 
λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των 
αντίστοιχων εγκεκριμένων 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 

ΠΟΣΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΚΑΕ 

1 

Δαπάνη για προμήθεια προστατευτικών plexiglass  για τις ανάγκες 

των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας  στο πλαίσιο  λήψης μέτρων 

προστασίας από τον covid-19. 

300,00€ 072 1699 

2 

Δαπάνη για επιστροφή χρημάτων στον Ευθυμίου Βασίλειο από 

παράβολο που κατέθεσε εκ παραδρομής στην Τράπεζα Πειραιώς 

για λογαριασμό της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών  της Π.Ε. 

Άρτας. 

1.080,00€ 072 3199 

3 

Δαπάνη για επιστροφή χρημάτων στον  Παπαγεωργίου Κων/νο   

από παράβολο που κατέθεσε εκ παραδρομής στην Τράπεζα 

Πειραιώς για λογαριασμό της Δ/νσης Μεταφορών και 

Επικοινωνιών  της Π.Ε. Άρτας. 

900,00€ 072 3199 

4 

Δαπάνη για την προμήθεια ασφαλτομίγματος  σε συσκευασίες για 

την επούλωση λάκκων του οδοστρώματος χωρικής αρμοδιότητας 

της Π.Ε. Άρτας, για το έτος 2021 (το έργο χρηματοδοτείται από 

πόρους του Προγράμματος τελών αδειών κυκλοφορίας και 

μεταβίβασης αυτοκινήτων).  

9.000,00€ 071 

 

9762 

 

5 

Δαπάνη για την προμήθεια μπαταριών για τις ανάγκες υλοποίησης 

διαφόρων προγραμμάτων από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής της  Π.Ε. Άρτας. 

180,00€ 072 1329 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/406/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 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 του Πρακτικού Ι/05-03-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του 
συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου  της Π.Ε. Άρτας 
«Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2021», 
προϋπολογισμού € 30.000,00 με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
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Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 2/107/20-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε: Α) η δαπάνη και η διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, συνολικού ποσού € 
30.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2021», για την υλοποίηση του υποέργου «Καταπολέμηση 
κουνουπιών για την περιοχή της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2021», η οποία προβλέπεται από 
τις διατάξεις του Ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003) και επιπλέον περιλαμβάνεται στις 
αρμοδιότητες των Τομέων Γεωργίας και Υγείας της Περιφέρειας (άρθρο 186 του Ν. 
3852/2010) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και Β) η διενέργεια συνοπτικού 
διαγωνισμού, καθώς και οι όροι της διακήρυξής του, για την ανάθεση υλοποίησης του 
υποέργου «Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2021», 
προϋπολογισμού 30.000,00 με ΦΠΑ με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 
Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

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. 787/08-03-2021 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 549/08-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με 
την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του συνημμένου, αριθμ. Ι/05-03-2021  
Πρακτικού (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής 
προσφοράς και οικονομικής Προσφοράς) της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών και 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για την  ανάθεση 
προμηθειών, υπηρεσιών και εργασιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, του αριθμ. οικ. 
370/03-02-2021  συνοπτικού  μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Άρτας,  και την ανάδειξη 
προσωρινού μειοδότη  για την υλοποίηση του Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για το έτος 2021. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/05-03-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς) της Επιτροπής Διενέργειας του 
συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Άρτας, για την ανάδειξη αναδόχου για την 
υλοποίηση του Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας για το έτος 2021, προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2021», 
βάσει της αριθμ. οικ. 370/03-02-2021 διακήρυξης, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην 
αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ήτοι των 
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οικονομικών φορέων: α) «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» Δ. ΛΙΑΚΟΣ – Α. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε. και 
β) Μαργέλου Σοφία (ASPEN PEST SOLUTIONS) και προχώρησε στον λεπτομερή έλεγχο των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής, και συνέχισε τη διαδικασία με την καταγραφή και 
έλεγχο των δικαιολογητικών των τεχνικών προσφορών. 

Μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, διαπίστωσε ότι από 
τα δικαιολογητικά της Μαργέλου Σοφίας, απουσίαζε το ΤΕΥΔ που όφειλε να καταθέσει η 
εταιρεία «ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΕ», με την οποία η κα Μαργέλου έχει συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό 
μίσθωσης χρήσης Drone και χειριστή και σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 14 (Απόφαση 
295/2015 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) σχετικά με τη δυνατότητα δανεισμού ικανότητας τρίτων κατά την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και την αριθμ. 107/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών, αφ’ ενός μεν στο ΤΕΥΔ που κατέθεσε η κα Μαργέλου θα έπρεπε 
ν’ αναφέρεται η στήριξη σε ικανότητες τρίτων (Μέρος ΙΙ – Γ’), αφ’ ετέρου δε, θα έπρεπε η εταιρεία 
«ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΕ», να καταθέσει ξεχωριστό ΤΕΥΔ, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
της εταιρείας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα από τη Διακήρυξη. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, εισηγείται την απόρριψη της 
προσφοράς του οικονομικού φορέα «Μαργέλου Σοφία» και τον αποκλεισμό της από τη συνέχεια 
της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προχώρησε στον έλεγχο και 
αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ» Δ. ΛΙΑΚΟΣ – Α. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε., την οποία έκανε αποδεκτή και συνέχισε με την 
αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς, στην καταγραφή της και στην εξέταση 
της συμμόρφωσής της με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και ομόφωνα εισηγείται την ανάδειξη ως 
προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού, την εταιρεία «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» Δ. 
ΛΙΑΚΟΣ – Α. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε., η οποία κατέθεσε προσφορά ποσού 19.998,75 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 Σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό Ι/05-03-2021 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Άρτας, για την ανάδειξη αναδόχου (εργολάβου) για την 
υλοποίηση του Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας για το έτος 2021, προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2021», 

Α. Απορρίπτεται η προσφορά του οικονομικού φορέα «Μαργέλου Σοφία» (ASPEN PEST 
SOLUTIONS), λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς και  

Β. Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» Δ. ΛΙΑΚΟΣ 
– Α. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε., με ποσό προσφοράς 19.998,75 € με Φ.Π.Α. η οποία προσκόμισε τα 
απαιτούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής, η τεχνική της προσφορά ήταν 
σύμφωνη με τις απαιτήσεις αυτής και η οικονομική της προσφορά έγινε αποδεκτή ως 
συμφέρουσα.  
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο    I  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

      Στην Άρτα 17/2/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε η ανωτέρω επιτροπή 

διεξαγωγής διαγωνισμών της Π.Ε. Άρτας που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 33/2170/11-12-

2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΤ7Λ9-ΥΒΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, 

προκειμένου να αποσφραγίσει και αξιολογήσει τις προσφορές που κατατέθηκαν στο πλαίσιο 

της αριθ. οικ.370/3-2-2021 διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για 

την ανάδειξη αναδόχου (εργολάβου) εκτέλεσης του έργου καταπολέμησης κουνουπιών, για 

το έτος 2021, στην περιοχή της Π.Ε. Άρτας.  

 

     Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1) Γεώργιος Ψωμάς, Πρόεδρος 

2) Κωνσταντίνος Τζουμάκας, Μέλος 

3) Μαρία Γρύλλια, Μέλος, 

    άπαντες υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

       

      Η Επιτροπή παρέλαβε δύο (2) προσφορές από το Τμήμα Προμηθειών, οι οποίες 

κατατέθηκαν: 

1). από την εταιρεία «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» Δ. ΛΙΑΚΟΣ–Α. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ 

Ο.Ε. 

2). από την κ. Μαργέλου Σοφία (ASPEN PEST SOLUTIONS). 

στη Γραμματεία της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας και αφού δεν 

υπήρχε άλλος ενδιαφερόμενος για κατάθεση προσφοράς η Επιτροπή έκλεισε το διαγωνισμό.  

      Η Επιτροπή μονόγραψε τις προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν σε σφραγισμένους 

φακέλους όπως ορίζει η διακήρυξη με τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία και αποφάσισε τη 

συνέχιση του διαγωνισμού και προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών.   

      Μέσα στους κυρίως φακέλους βρέθηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά και η Οικονομική Προσφορά, που ήταν σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους 

με τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία, μονόγραψε τα ανωτέρω και αφού προέβη σε λεπτομερή 

έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής, τα κατέγραψε στον ακόλουθο 

πίνακα: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

α/α Προσφέρων 

Τυποποιημένο 
Έντυπο 

Υπεύθυνης 
Δήλωσης 
(Τ.Ε.Υ.Δ.) 

Νομιμοποιητικά 
έγγραφα 

συμμετέχοντος Υπεύθυνες Δηλώσεις 

1 
«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» 
Δ.ΛΙΑΚΟΣ – Α.ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 ΜΑΡΓΕΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΕΛΛΕΙΠΗΣ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
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 Η επιτροπή συνέχισε τη διαδικασία με τις τεχνικές προσφορές τις οποίες μονόγραψε 

κατά φύλο και κατέγραψε τα περιεχόμενα δικαιολογητικά στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ» 
Δ.ΛΙΑΚΟΣ – 

Α.ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε. 

ΜΑΡΓΕΛΟΥ 

ΣΟΦΙΑ 

α/α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 Δικαιολογητικά του Παραρτήματος Α’ της σχετικής 

διακήρυξης 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 Τεχνική έκθεση σχετικά με την πληρότητα και 

αρτιότητα του  αντικειμένου 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 Υπεύθυνη Δήλωση για τη σύνθεση του προσωπικού ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 Τεχνική έκθεση σχετικά με την μεθοδολογία 

προσέγγισης και υλοποίησης 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 Άδεια καταπολέμησης  εντόμων και τρωκτικών από το 

Υπουργείο  Αγροτικής Ανάπτυξης 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

6 Παγίδες σύλληψης εντόμων ΝΑΙ ΝΑΙ 

7 Πιστοποιητικά (ISO 9001:2008, OHSAS 18001, ISO 

14001) 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

8 Δικαιολογητικά εμπειρίας ΝΑΙ ΝΑΙ 

9 Πιστοποιητικά για καταλληλότητα εντομοκτόνων ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

 Η Επιτροπή πραγματοποίησε συνεχείς και επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις για τον 

ενδελεχή έλεγχο των φακέλων των προσφορών.   

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η κ. Μαργέλου έχει συνάψει συμφωνητικό μίσθωσης drone 

και χειριστή με την εταιρεία «ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΕ». 

Από τα δικαιολογητικά της κας Μαργέλου απουσίαζε το ΤΕΥΔ που όφειλε να καταθέσει 

η εταιρεία «ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΕ», με την οποία η κα Μαργέλου έχει συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό 

μίσθωσης χρήσης Drone και χειριστή. 

Σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 14 (Απόφαση 295/2015 της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) σχετικά με τη δυνατότητα δανεισμού ικανότητας 

τρίτων κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και την αριθμ. 107/2019 απόφαση της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, αφ’ ενός μεν στο ΤΕΥΔ που κατέθεσε η κα Μαργέλου 

θα έπρεπε ν’ αναφέρεται η στήριξη σε ικανότητες τρίτων (Μέρος ΙΙ – Γ’), αφ’ ετέρου δε, θα 

έπρεπε η εταιρεία «ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΕ», να καταθέσει ξεχωριστό ΤΕΥΔ, υπογεγραμμένο από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα από τη Διακήρυξη. 

 

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή αποφάσισε να ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙ από τη συνέχεια της 

διαγωνιστικής διαδικασίας την κα Σοφία Μαργέλου. 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού κάνει δεκτή την Τεχνική Προσφορά της εταιρείας 

«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» Δ. ΛΙΑΚΟΣ–Α. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε. και προχώρησε στη 

μονογραφή και αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς και στην εξέταση της 

συμμόρφωσής της με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.  

 

Η επιτροπή κατέγραψε τη μοναδική οικονομική προσφορά στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

α/α ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ 

1 «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» Δ. ΛΙΑΚΟΣ – Α. 

ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε 

19.998,75 € 

 

      Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή 

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη στο συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την 

ανάδειξη αναδόχου (εργολάβου) εκτέλεσης του έργου καταπολέμησης κουνουπιών, για το 

έτος 2021, στην περιοχή της Π.Ε. Άρτας την εταιρεία «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» Δ. 

ΛΙΑΚΟΣ – Α. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε.,  η οποία κατέθεσε την προσφορά ποσού δεκαεννέα 

χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (19.998,75 

€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα υπογράφεται από τα μέλη της 

επιτροπής και υποβάλλεται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού 

της  

Π.Ε. Άρτας μαζί με το σχετικό φάκελο της προσφοράς, για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες. 
 

 

                                                            Άρτα 5/3/2021 

                                                       

                                                            Η Επιτροπή 

 

       Γεώργιος Ψωμάς 

 

 

Κωνσταντίνος Τζουμάκας 

 

 

Μαρία Γρύλλια     
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/407/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 
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  τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. 
Άρτας, για το σχολικό έτος 2020-2021 με άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, του αριθμ. 
2796/07-08-2020 (Α/Α Συστήματος: 95949) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ



-170- 
 

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) την υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) 
Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής καθώς και την υπ’ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-
2018). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 «Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2020-2021» του Ν.4713/2020 
(ΦΕΚ 147 Α/29-7-2020) «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». 

6. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 2/4/22-
02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 787/08-03-2021 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 549/08-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία 
εισηγείται την «Έγκριση  τροποποίησης   δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σε σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος  2020-2021 με άσκηση των 

δικαιωμάτων προαίρεσης του αριθ. 2796/07-08-2020 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ :95949) διεθνή ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού  (συνημμένη  η από 03-03-2021  εισήγηση του  Τμήματος Διά Βίου Μάθησης, 

Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας) …». 

Στην εισήγηση επισυνάπτεται η αρ. πρωτ: ΔΑ οικ. 182/03-03-2021  εισήγηση του Τμήματος Διά Βίου 
Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας, στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: «…Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με το Νηπιαγωγείο Ανέζας 

ενημερωθήκαμε ότι ένα νήπιο από τη Ράχη παρακολουθεί ολοήμερο τμήμα οπότε πρέπει να μεριμνήσουμε για 

τη μεταφορά του στις 16.00μ.μ.  Κατόπιν τούτου  εισηγούμαστε την τροποποίηση-επέκταση του αριθμ. 1 

δρομολογίου του τμήματος 5 του αναδόχου «ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ TOURS» ως το συνημμένο πίνακα...» 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την τροποποίηση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σε σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος  2020-2021 με άσκηση των 
δικαιωμάτων προαίρεσης του αριθμ. 2796/07-08-2020 (Α/Α Συστήματος: 95949) διεθνή ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον συνημμένο στην παρούσα απόφαση, 
Πίνακα. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας για το σχολικό έτος 2020-2021 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/408/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 14ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανανέωση του συμβολαίου πλήρους 
συντήρησης για το Πρόγραμμα σύνταξης μελετών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ACE ERP eCM 
- Κατασκευή, ACE ERP eCM - Μελέτη/Κοστολόγηση, ACE ERP eCM - ΣΑΥ ΦΑΥ και ACE 
ERP eCM – Επιμετρήσεις, για το έτος 2021 μαζί με συνδρομή συντελεστών 
αναθεώρησης.. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3828/08-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. 
πρωτ. 541/08-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… Παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης ποσού 1.567,36 € (με 

Φ.Π.Α.), που αφορά την ανανέωση  του συμβολαίου πλήρους συντήρησης : ACE ERP eCM -Κατασκευή, ACE 

ERP eCM - Μελέτη/Κοστολόγηση, ACE ERP  eCM - ΣΑΥ ΦΑΥ και ACE ERP eCM – Επιμετρήσεις  

(πρόγραμμα σύνταξης μελετών) από 1/1/2021 έως 31- 12-2021 μαζί με συνδρομή συντελεστών αναθεώρησης. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του φορέα 072 και Κ.Α.Ε. 0899.01 της Π.Ε. Θεσπρωτίας …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.567,36 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε 
βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0899.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021, για την ανανέωση του συμβολαίου 
πλήρους συντήρησης για το Πρόγραμμα σύνταξης μελετών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ACE ERP 
eCM - Κατασκευή, ACE ERP eCM - Μελέτη/Κοστολόγηση, ACE ERP eCM - ΣΑΥ ΦΑΥ και ACE 
ERP eCM – Επιμετρήσεις, για το έτος 2021 από (1-1-2021 έως 31-12-2021) μαζί με συνδρομή 
συντελεστών αναθεώρησης.  
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/409/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 15ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

http://www.php.gov.gr/
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3847/08-03-
2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 542/08-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και 
τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2021, όπως εμφανίζονται στον συνημμένο 
στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κατωτέρω αναφερόμενης δαπάνης και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 
0899.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, 
έτους 2021, ως εξής: 
 

α/α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ           

(ποσό με 

ΦΠΑ) € 

1 Απολύμανση Διοικητηρίου 

Ανάγκη για  υπηρεσίες απολύμανσης των υπηρεσιών  

του Διοικητηρίου  της ΠΕΘ, για την αποφυγή και 

περιορισμό της διάδοσης κορωνοϊού  COVID -19. 

180,00 € 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/410/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 16ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-11-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση επέκτασης 
περιφερειακής οδού Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού 570.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 24/1635/24-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση επέκτασης περιφερειακής οδού Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού 
570.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 4161/10-09-2020 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε ελέγχθηκε θεωρήθηκε και 
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 1258/29-01-2020 απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζηρού 
και βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας 
και του Δήμου Ζηρού, η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 4/41/07-04-2020 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 830 Ηπείρου με Κ.Α.2018ΕΠ83000001 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών εξαιτίας των ακραίων  
καιρικών φαινομένων κατά το διάστημα 30-11-2017 έως και 04-12-2017 στην Περιφερειακή Ενότητα  
Πρέβεζας». Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

6. Την αριθμ. 26/1791/16-10-2020 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 06-10-2020 
κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

7. Την αριθμ. 35/2246/22-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 27-11-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α 
Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 92840, που διενεργήθηκε την 25-11-2020 για την κατασκευή του έργου Π.Ε. 
Πρέβεζας «Αποκατάσταση επέκτασης περιφερειακής οδού Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού 
570.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με 
Κ.Α.2018ΕΠ83000001 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών εξαιτίας των ακραίων  καιρικών φαινομένων 
κατά το διάστημα 30-11-2017 έως και 04-12-2017 στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας» και 
σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΩΣΤΑΣ», με μέση έκπτωση πενήντα επτά και εξήντα δύο εκατοστά επί τοις εκατό (57,62 %) και 
προσφερόμενο ποσό 194.833,04 € (χωρίς ΦΠΑ). 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 280/08-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 539/08-03-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 12-02-
2021 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος. 
Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται 
στη διακήρυξη, βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη και εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης 
στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ», με μέση έκπτωση πενήντα επτά και εξήντα δύο 
εκατοστά επί τοις εκατό (57,62 %) και προσφερόμενο ποσό 194.833,04 € (χωρίς ΦΠΑ) και συνολική 
δαπάνη 241.592,97 € με ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 12-02-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για την 
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), που 
διενεργήθηκε στις 25-11-2020, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 92840, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση επέκτασης περιφερειακής οδού Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού 
570.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με 
Κ.Α.2018ΕΠ83000001 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων κατά 
το διάστημα 30-11-2017 έως και 04-12-2017 στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας»,  
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το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα 
την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ».  

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
που διενεργήθηκε στις 25-11-2020, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση 
επέκτασης περιφερειακής οδού Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού 570.000,00 € με ΦΠΑ., στον 
οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ», με μέση έκπτωση πενήντα επτά και εξήντα δύο εκατοστά 
επί τοις εκατό (57,62 %) και προσφερόμενο ποσό 194.833,04 € (χωρίς ΦΠΑ) και συνολική δαπάνη 
241.592,97 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 27-11-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 35/2246/22-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του 
ανωτέρω, από 12-02-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους 
της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΩΣΤΑΣ» την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, στο 
ποσό των 241.592,97 € με Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη  σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α.2018ΕΠ83000001 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών εξαιτίας των ακραίων 
καιρικών φαινομένων κατά το διάστημα 30-11-2017 έως και 04-12-2017 στην Περιφερειακή Ενότητα  
Πρέβεζας». 

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

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2o  

  ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του έργου: 
<< Αποκατάσταση ζημιών εξαιτίας των ακραίων  καιρικών φαινομένων κατά το διάστημα 30-11-2017  έως και 
04-12-2017 στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας >> Υποέργου:<< Αποκατάσταση επέκτασης περιφερειακής 
οδού Θεσπρωτικού>>, προϋπολογισμού 570.000 € (με Φ.Π.Α.). 
 

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας σήμερα στις    12-2-2021, ημέρα    Παρασκευή     και 

ώρα 10:00 πμ οι υπογράφοντες: 

1. Μιράντα Νούτση , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Αρταίων, ως Πρόεδρος, 
2. Iωάννης Καμπέρης , Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, ως μέλος, 
3. Άγγελος Σακκάς ,Πολιτικός Μηχανικός  Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Αρταίων, ως Μέλος 

  

που αποτελούμε την επιτροπή διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας , που συστάθηκε με  την με αρ. 
26/1791/16-10-2020(ΑΔΑ:ΨΦΘΘ7Λ9-ΚΞ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου , 
συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να ολοκληρώσουμε το από  27.11.2020  πρακτικό της δημοπρασίας 
του παραπάνω έργου.  
 
Έχοντας υπόψη: 
1.Την υπ’αρ.35/2246/22-12-2020(θέμα 44ο )απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με 
την οποία εγκρίθηκε το από 27.11.2020 Πρακτικό  της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 95 του Ν 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του  υποέργου: :<< Αποκατάσταση 
επέκτασης περιφερειακής οδού Θεσπρωτικού>>  του έργου:<< Αποκατάσταση ζημιών εξαιτίας των ακραίων  
καιρικών φαινομένων κατά το διάστημα 30-11-2017  έως και 04-12-2017 στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας 
>>  , προϋπολογισμού 570.000 € (με Φ.Π.Α.), όπου  προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η τεχνική εταιρία  
Κωνσταντίνος Κώστας, που προσέφερε μέση μέση τεκμαρτή  έκπτωση πενήντα επτά και εξήντα δύο εκατοστά 
επί τοις εκατό (57,62 %) με προσφερόμενο ποσό 194.833,04€ (χωρίς ΦΠΑ)  και συνολική δαπάνη με  ΦΠΑ 
241.592,97€. 
  
2. Το Αρ. Πρωτ.2126/44/11.1.2021 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 35/2246/22-12-2020(θέμα 44ο )  

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου  στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 
  
3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο χρονικό 
διάστημα.  
 
4. Το άρθρο 4 παρ. 2α της διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο η αναθέτουσα αρχή προσκάλεσε, στο πλαίσιο 
της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
καθώς και με το αρ. πρωτ.9250/162/26.1.2021 έγγραφό της ,τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός 
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2 - 23.9 της 
διακήρυξης.  
 
5. Τα δικαιολογητικά της Εργοληπτικής Επιχείρησης  Kωνσταντίνου Κώστα , προσωρινού αναδόχου, που 
υποβλήθηκαν από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην 
αναθέτουσα αρχή. 
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6. Την από   8.2.2021 αίτηση της Εργοληπτικής Επιχείρησης  Κωνσταντίνου Κώστα , προσωρινού αναδόχου, 
με την οποία κατέθεσε προς την Επιτροπής Διαγωνισμού σφραγισμένο φάκελο με τα παραπάνω 
δικαιολογητικά.  

Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2 - 23.9 
της διακήρυξης και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη. Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης στον Ε.Δ.Ε. Κωνσταντίνο Κώστα που προσέφερε μέση τεκμαρτή  έκπτωση πενήντα επτά και εξήντα 
δύο εκατοστά επί τοις εκατό (57,62 %) με προσφερόμενο ποσό 194.833,04€ (χωρίς ΦΠΑ)  και συνολική 
δαπάνη με  ΦΠΑ 241.592,97€. 
        
        
 Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 27.11.2020 Πρακτικού δημοπρασίας. 
 

Πρέβεζα,   12- 2-2021 
Η επιτροπή διαγωνισμού 

 
 
 

        Μιράντα Νούτση 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

Ιωάννης Καμπέρης 
           Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

Άγγελος Σακκάς 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/411/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 
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 17ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» στην Π.Ε. Πρέβεζας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 2/4/22-
02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1046/08-03-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 540/08-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση της Πράξης 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019/ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, 
με κωδικό ΟΠΣ 5029481 (ΣΑΕ 0938/2018ΣΕ09380045)», ανά Ε.Φ. και ΚΑΕ του προϋπολογισμού 
της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, όπως εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, αναφέροντας τα 
εξής: 

«… Έχοντας υπόψη:  

7. Την με αριθμ. πρωτοκόλλου Δ13/οικ./17354/1385/21.03.2018 Πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής του 

Ε.Π. Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), που χρηματοδοτείται από το Ταμείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (TEBA/FEAD). 

8. Η αριθμ. Δ13/οικ./20608/469 (ΦΕΚ 1990/Β’/31.05.2019) απόφαση με θέμα «Τροποποίηση του 

προϋπολογισμού, της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 

και παράταση λήξης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής.». 

9. Την αριθμ. 839/02.10.2019 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης για την «Τροποποίηση των57 Πράξεων της Πρόσκλησης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ2018-2019» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020»», με την οποία 

δίνεται παράταση των πράξεων μέχρι τις 31/12/2023 (με λήξη του φυσικού αντικειμένου στις 31/12/2020). 

10. Την αριθμ. 858 Οικ./24-04-2020 (ΑΔΑ: 91Ξ8ΟΞ7Φ-Κ1Μ) Απόφαση ένταξης της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) με θέμα 

: Τροποποίηση των 57 πράξεων της πρόσκλησης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019/ ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-

2020», σύμφωνα με την οποία παρατείνεται το φυσικό αντικείμενο των Πράξεων για ένα έτος ήτοι μέχρι 

31/12/2021. 

11. Την με αριθμ. 106899/10.10.2018 συλλογική απόφαση (ΣΑΕ 0938) του Υφυπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης με την οποία εγκρίνεται η ένταξη στο ΠΔΕ 2018 του έργου «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019/ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», με κωδικό έργου 

2018ΣΕ09380045. 

12. Την αριθμ. 109754/4030/18.08.2020 Σύμβαση για την για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής 

υλικής συνδρομής (τμήματα: 1 – νωπό κοτόπουλο, 2 – χοιρινό νωπό άνευ οστών, 3 - γαλακτοκομικό προϊόν 

φέτα. 4 – εξτρά παρθένο ελαιόλαδο, 5 – είδη παντοπωλείου & 7 – είδη οπωροπωλείου) για τις ανάγκες της 

πράξης αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και 

παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018 -2019" - Περιφέρεια Ηπείρου "Κοινωνική Σύμπραξη: Π.Ε. Πρέβεζας" 

με κωδικό ΟΠΣ 5029481, μεταξύ της Π.Ε Πρέβεζας και της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο 

"KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.", 

13. Την αριθμ. 111449/4124/20.08.2020 Σύμβαση για την για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής 

υλικής συνδρομής (ΤΜΗΜΑΤΑ: 6 – ΜΕΛΙ & 8 – ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ) για τις 

ανάγκες της πράξης αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές 
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δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018 -2019" - Περιφέρεια Ηπείρου "Κοινωνική Σύμπραξη: 

Π.Ε. Πρέβεζας" με κωδικό ΟΠΣ 5029481, μεταξύ της Π.Ε Πρέβεζας και του Δημήτριου Κάκαβου. 

14. Την αριθμ. 56690/2251/15.05.2020 (α/α 1228) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α/α καταχώρησης στο 

Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Π.Ε. Πρέβεζας 1252, αντίστοιχα, σε βάρος Ε.Φ. 071 – ΚΑΕ: 

9459.14.000.01 προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 

15. Την αριθμ. 187993/6694/31.12. 2020 απόφαση, με την οποία ανακαλείται η ανωτέρω ανάληψη. 

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

17. Την ανάγκη υλοποίησης της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019/ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ με κωδικό ΟΠΣ 5029481. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος 
των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, για την 
υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019/ΚΣ ΠΕ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με κωδικό ΟΠΣ 5029481 (ΣΑΕ 0938/2018ΣΕ09380045)», όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στους κατωτέρω πίνακες, ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Υπόλοιπο συμβατικών υποχρεώσεων για Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής και Τρόφιμα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΠΟΣΟ με Φ.Π.Α. 

Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
Κ.Α.Ε. 

1 Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής 29.086,68 071 9459.14.000.01 

2 Τρόφιμα 538.499,88 071 9459.14.000.01 

ΣΥΝΟΛΟ 567.586,56   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Αδιάθετες πιστώσεις για Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής και Τρόφιμα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 

Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
Κ.Α.Ε. 

1 Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής 76.222,93 071 9459.14.000.01 

2 Τρόφιμα 198.946,71 071 9459.14.000.01 

ΣΥΝΟΛΟ 275.169,64   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Αδιάθετες πιστώσεις για Διοικητικές Δαπάνες και Συνοδευτικά Μέτρα. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 

Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
Κ.Α.Ε. 

1 Διοικητικές Δαπάνες 43.293,37 071 9459.14.000.01 

2 Συνοδευτικά Μέτρα 43.293,37  071 9459.14.000.01 

ΣΥΝΟΛΟ 86.586,74   

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/412/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 15ο 

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής 
επετείου της 25ης Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. οικ. 50/08-03-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 552/08-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία 
η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, διοργανώνει τον εορτασμό των 

Εθνικών Επετείων µε την πρέπουσα σημασία και βαρύτητα σαν συνέχεια της πολιτιστικής, ιστορικής και 

εθνικής µας κληρονομιάς. Η διοργάνωση αυτή κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι επιβάλλεται από τους 

κανόνες εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου.  

Φέτος οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν υπό την αυστηρή τήρηση των εκτάκτων μέτρων που έχουν ληφθεί 

για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, με περιορισμένο αριθμό ατόμων 

και χωρίς την καθιερωμένη παρέλαση κατά τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2021. 

Στα πλαίσια του εορτασμού  απαιτούνται οι εξής δαπάνες: 

Προμήθεια δύο (2) δάφνινων στεφανιών ποσού 50,00 ευρώ. 

Μίσθωση Φιλαρμονικής ποσού 1.500,00ευρώ.  

Μουσική συνοδεία κατά την έπαρση της σημαίας και την υποστολή, αναγγελία των επισήμων στη δοξολογία 

και την κατάθεση στεφάνων, παιάνιση του εθνικού ύμνου. Στο πλαίσιο τόνωσης του πατριωτικού αισθήματος 

και της προσπάθειας εορτασμού της Εθνικής Επετείου με την πρέπουσα λαμπρότητα, η Φιλαρμονική 

αναλαμβάνει την παιάνιση εθνικών εμβατηρίων στην πόλη κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα 

διεξήγοντο, υπό κανονικές συνθήκες, η παρέλαση. 

Η εν λόγω δαπάνη 1.550,00 ευρώ θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 072 και ΚΑΕ 5161 του προϋπολογισμού της 

Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, έτους 2021. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τα εξής: Έγκριση δαπανών της εν λόγω εκδήλωσης. Έγκριση 

διάθεσης πίστωσης για τις προαναφερόμενες δαπάνες…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Για την κάλυψη των δαπανών διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, των 
εκδηλώσεων εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, διοργάνωση η οποία  
κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιμοτυπίας και δημοσίων 
σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου, 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού € 1.550,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση 
της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας 
οικ. έτους 2021, (ΕΦ 072 ΚΑΕ 5161), για την κάλυψη των κάτωθι δαπανών:  

1. Δαπάνη ποσού € 50,00 για την προμήθεια δύο (2) δάφνινων στεφανιών και 

2. Δαπάνη ποσού € 1.500,00 για τη μίσθωση φιλαρμονικής: Μουσική συνοδεία κατά την 
έπαρση της σημαίας και την υποστολή, αναγγελία των επισήμων στη δοξολογία και την 
κατάθεση στεφάνων, παιάνιση του εθνικού ύμνου. Στο πλαίσιο τόνωσης του πατριωτικού 
αισθήματος και της προσπάθειας εορτασμού της Εθνικής Επετείου με την πρέπουσα 
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λαμπρότητα, η Φιλαρμονική αναλαμβάνει την παιάνιση εθνικών εμβατηρίων στην πόλη κατά 
το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα διεξαγόταν, υπό κανονικές συνθήκες, η παρέλαση. 

Επισημαίνεται ότι φέτος οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν υπό την αυστηρή τήρηση των 
εκτάκτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του 
κορονοϊού COVID-19, με περιορισμένο αριθμό ατόμων και χωρίς την καθιερωμένη παρέλαση 
κατά τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2021. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/413/09-03-2021 

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30602/523/05-03-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 19ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων στην περιοχή Άγιος Ανδρέας Πρέβεζας μετά 
την έγκριση του ΚΑΣ των μελετών της περιοχής (παροχή υπηρεσιών)», 
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 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. 3660/08-03-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 556/08-03-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 31374/1193/08-03-2021 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 74.400.00 € 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» 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 «Συλλογή στοιχείων στην 
περιοχή Άγιος Ανδρέας Πρέβεζας μετά την έγκριση του ΚΑΣ των μελετών της περιοχής 
(παροχή υπηρεσιών)». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου «Συλλογή στοιχείων στην περιοχή 
Άγιος Ανδρέας Πρέβεζας μετά την έγκριση του ΚΑΣ των μελετών της περιοχής (παροχή 
υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400.00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 31516/3610/08-03-2021 
απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση 
της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»  για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της 
κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο 
χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 3660/08-03-2021 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. 

2. Απαιτείται άμεσα η συλλογή στοιχείων στην περιοχή Άγιος Ανδρέας Πρέβεζας μετά την έγκριση του ΚΑΣ των 

μελετών της περιοχής  .    
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3. Με την αρίθμ. πρωτ. : 31374/1193/08-03-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου  εγκρίθηκε πίστωση 

ποσού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία στην 

περιοχή Άγιος Ανδρέας Πρέβεζας μετά την έγκριση του ΚΑΣ των μελετών της περιοχής.  

4. Επίσης, το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα συμβατικά τεύχη αυτής 

εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ.: 31516/3610/08-03-2021 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  : « Συλλογή στοιχείων στην περιοχή Άγιος Ανδρέας 

Πρέβεζας μετά την έγκριση του ΚΑΣ των μελετών της περιοχής (παροχή υπηρεσιών) » του έργου : « Αντιμετώπιση 

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

2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού 74.400,00 €…». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, εκφράζοντας τη διαφωνία του για την 
επιλογή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 και όχι για 
την σκοπιμότητα και αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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