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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 23/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
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. 
120747/2157/08-09-2020 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα μέλη:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, μέλος 

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

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 
120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά 
μέσα ενημέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).  

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

1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της Ε.Ο. 
Ιωαννίνων-Τρικάλων», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ. 

2. Έγκριση του από 08-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση γέφυρας 
Μεγάλης Γότιστας, καθαρισμός, μέτρα προφύλαξης από κατάρρευση και κατασκευή 
συρματοκιβωτίων», προϋπολογισμού € 65.720,00 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 «Αποκατάσταση Ι.Ν. 
Γενεσίου Θεοτόκου Ρωμανού», προϋπολογισμού 130.000,00 € 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 «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως 
Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου» προϋπολογισμού € 80.000,00 με Φ.Π.Α. 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός επί της 2ης επαρχιακής οδού στην περιοχή 
εγκατάστασης προσφύγων στην Κατσικά», αναδόχου Στ. Θεοδωρόπουλου/ΕΔΕ, μέχρι την 30-
11-2020.  

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό κάμπου Αμμότοπου θέση «Μπούφος» Δήμου Αρταίων» 
αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-12-2020. 

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Πωγωνίου» 
αναδόχου «Κ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ – ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 
30-09-2020. 

8. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 109823/10388/2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια έξυπνων συστημάτων ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες της Περιφέρειας 
Ηπείρου». 

9. Έγκριση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό της Περιφέρειας Ηπείρου, με α/α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 89913 «Εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (νυν Πωγωνίου)», 
προϋπολογισμού 700.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης της ΔΕΔΔΗΕ για την 
σύνδεση οδικού ηλεκτροφωτισμού με το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ στο 4ο χλμ ΕΟ 
Ιωαννίνων-Κοζάνης. 
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11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα στα όρια του Δήμου 
Νικολάου Σκουφά και σύνδεσή της με την Ε.Ο Άρτας - Τρικάλων (προμήθεια υλικών)». 

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση λίθινης τοιχοποιίας στερέωσης κοινόχρηστου χώρου και 
αποκατάσταση πρόσβασης οδικού δικτύου στην περιοχή του Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)». 

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων περιήγησης και άθλησης στην περιοχή 
του Ανηλίου καθώς και διαμόρφωση χωμάτινης οδοποιίας έως τα όρια με όμορο νομό (παροχή  
υπηρεσιών)». 

14. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,98%) του 2ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων 
στον οικισμό Μελιανών Δήμου Ζηρού», αναδόχου Δημητρίου Φατούρου Ε.Δ.Ε. 

15. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 12,84%) του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού από Ξηρόλοφο προς Σκάνδαλο 
Θεσπρωτίας μετά από υπερχείλιση παρακείμενου ρέματος», αναδόχου «ΑΡΙΑΔΝΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.». 

16. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,92%) του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία οδού πρόσβασης από κατολίσθηση στην 
περιοχή του Κάστρου της Πάργας έως την παραλία του Βάλτου», αναδόχου «ΑΡΙΑΔΝΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.». 

17. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή πλακοσκεπών οχετών στην επαρχιακή οδό περιμετρικά της λίμνης Αώου» 
προϋπολογισμού 88.000,00 € με Φ.Π.Α. 

18. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεσες ενέργειες για αποκατάσταση βατότητας στην εθνική οδό Ιωαννίνων – 
Κοζάνης», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ. 

19. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση γέφυρας 
σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την Τ.Κ. Λοφίσκου», προϋπολογισμού 290.000,00 € με 
ΦΠΑ. 

20. Έγκριση του από 04-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση βατότητας δρόμου και κατασκευή προστατευτικού τοιχίου στην Τ.Κ. 
Χουλιαράδων λόγω επικινδυνότητας», προϋπολογισμού 60.600,00 € με Φ.Π.Α. και 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μπουραζάνι – Αηδονοχώρι – Ιερά Μονή 
Μολυβδοσκέπαστης», αναδόχου «Γεώργιος Ι. Ντάφλης - Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-12-2020. 

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια υλικών για την προστασία της επαρχιακής οδού Κράψη-Ανατολική από όμβρια». 

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών επί της οδού Αυχένας Αμπελοχωρίου-
Ραφταναίοι-Κτιστάδες (προμήθεια υλικών)». 

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων στην 3η επαρχιακή οδό προς 
γέφυρα Γκόγκου». 

25. Έγκριση του Πρακτικού 3/03-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 
55.000,00 με ΦΠΑ, για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες 
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και Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και Μικροβιολογικών Παραμέτρων 
Νερού (επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του 
στρατηγικού έργου “Improving water management and supply infrastructure via smart 
technologies, policies tools” με το ακρωνύμιο "SAVE-WATER”», του Προγράμματος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme 
Greece-Albania 2014-2020" και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

26. Έγκριση του Πρακτικού 4/03-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 
69.500,00 με ΦΠΑ, για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών  διοικητικής και 
οικονομικής διαχείρισης για την υλοποίηση του έργου «TheRout_Net – Thematic Routes and 
Networks», του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 
2014-2020», της ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 2019ΕΠ31860009 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού. 

27. Έγκριση τροποποίησης 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» 

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της 
Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β’ εξάμηνο, έτους 
2020, για την υλοποίηση των προγραμμάτων ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω 
ΕΣΠΑ. 

29. Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, για προσλήψεις τακτικού προσωπικού, 
στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020. 

30. Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, για προσλήψεις τακτικού προσωπικού 
στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2021. 

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έκτακτων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
λόγω Covid-19.  

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας 
(ταχυμεταφορά με courier-απλής και συστημένης), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021. 

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

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη 
διοργάνωση της 72ης Πανελλήνιας Συνάντησης Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους με το Σώμα 
Ελλήνων Προσκόπων, στις 26 & 27 Σεπτεμβρίου 2020, στα Ιωάννινα. 

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη 
διοργάνωση του 14ου Γύρου Λίμνης Ιωαννίνων στις 19-20 Σεπτεμβρίου 2020. 

36. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 117873/809/02-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με 
θέμα: «Δικαστική εκπροσώπηση για την παράσταση κατά τη συζήτηση ενδίκου μέσου κατά της 
υπ’ αριθμ. 315/2020 Πράξης του Ζ’ Κλιμακίου (Δ’ Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου». 

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της 14ης Σεπτεμβρίου, ως Ημέρας 
Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος στην 
Περιφέρεια Ηπείρου. 

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου  «Εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης χώρων απορροής (καταβόθρες) όμβριων 
υδάτων στην ευρύτερη περιοχή των Δ.Δ. Ελευθερίου και Καταβόθρας (παροχή υπηρεσιών)». 

39. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή πεζοδρομίων και 
βελτίωση της 4ης επαρχιακής οδού εντός των ορίων του Δήμου Αρταίων», προϋπολογισμού 
80.000,00 € με Φ.Π.Α. 
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40. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 10-07-2020  ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση παρακαμπτηρίων 
οδών σύνδεσης με επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού € 88.000,00 με ΦΠΑ. 

41. Έγκριση του από 28-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-08-2020  
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Καθαρισμός – προστασία πρανών υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 
172.000,00 με ΦΠΑ. 

42. Έγκριση του από 25-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-08-2020  
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Επείγουσες εργασίες ανάντη Ιστορικής γέφυρας Άρτας», προϋπολογισμού 300.000,00 
€ με ΦΠΑ. 

43. Έγκριση του από 04-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-09-2020  
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Βελτίωση ροής στραγγιστικού αύλακα από την περιοχή Αγίων Αναργύρων μέχρι το 
Ζούτο ποταμό», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ. 

44. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – προστασία πρανών – 
στηθαία ασφαλείας της ε.ο. 18 στο τμήμα Κρυονέρι - Βαθύκαμπος», προϋπολογισμού  € 
100.000,00 με ΦΠΑ. 

45. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας 
«Συλλογή και καταγραφή λειτουργικών και ενεργειακών στοιχείων αντλητικού συγκροτήματος 
Βίγλας», αναδόχου κ. Νικολάου Γούναρη, μέχρι την 01-12-2020. 

46. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση 
– βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι - όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 30-04-2021. 

47. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4707/Φ.300.09ΜΙΜΟ/09-08-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά 
από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο 
Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις 
καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς 
αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας». 

48. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, 
στις 10-09-2020, για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ. 

49. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για υλοποίηση έργου Π.Ε. Άρτας. 

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

51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση - επισκευή των οχημάτων και 
μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας.  

52. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/02-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια γραφικής ύλης - χαρτιού, αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ & φωτοτυπικών για το έτος 
2020» προϋπολογισμού 47.000,00 € με Φ.Π.Α., για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, 
των υπηρεσιών των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας 
και του Κέντρου Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης  (Κ.Ε.Σ.Υ.) Άρτας και 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

53. Έγκριση τροποποίησης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το 
σχολικό έτος  2020-2021 με άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης: Α) του  αριθ. 3109/24-08-
2017 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 45214) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, Β) του  αριθ. 
1826/20-06-2019 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 76036) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, Γ) 
της αριθ. 6014/2017/31-01-2018 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 52260)  πρόσκλησης σε 
διαπραγμάτευση, Δ)  της αριθ. οικ.4998/22-11-2018  πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση και E) 
της αριθ. 4673/2019/27-01-2020 πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση  (Α/Α 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:81185). 
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54. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητροπόλεως 
Άρτας για την υλοποίηση του έργου «Άμεσες εργασίες στερέωσης του ναού Γενεσίου της 
Θεοτόκου Μεγαλόχαρης και του περιβάλλοντος χώρου και εργασίες συντήρησης των 
τοιχογραφιών του ναού», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για 
την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης. 

55. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητροπόλεως 
Νικοπόλεως και Πρεβέζης για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη στερέωσης και 
αποκατάστασης Ι.Ν Αγίου Νικολάου Κωστακιών και άμεση εκτέλεση επειγουσών εργασιών 
στερέωσης», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την άμεση κατασκευή πεζογέφυρας στην περιοχή Φράξου 
Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη προς εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α.». 

57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου « Άμεση εξυγίανση της οδού προς παραγωγική μονάδα στην Τ.Κ Βίγλας Άρτας για την 
αποκατάσταση της βατότητας σε αυτή (προμήθεια υλικών)». 

58. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 26-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση 1ης επαρχιακής 
οδού και κατασκευή κυκλικού κόμβου στο Γραικοχώρι», προϋπολογισμού 1.050.000,00 € με 
Φ.Π.Α. 

59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης παροχής υπηρεσιών για την «Αποκατάσταση φθορών 
στο δίκτυο ύδρευσης του κτηρίου της ΠΕ Θεσ/τίας». 

60. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς 
Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. Θεσπρωτίας”» προϋπολογισμού € 
70.154,50 με ΦΠΑ, με Κωδικό ΟΠΣ 5000138 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ). 

61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας. 

62. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/07-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών 

προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY - Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of 
the Balkan Mediterranean Territory”», προϋπολογισμού 257.000,00 € με Φ.Π.Α. στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020. 

63. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στη 
Θεσσαλονίκη, από 03 έως 05 Σεπτεμβρίου 2020, προκειμένου να παρευρεθεί σε συνάντηση 
εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Θεσσαλονίκης και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

64. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιδοτήσεις μεταφοράς μαθητών χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για το σχολικό έτος 2020-2021. 

65. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020. 

66. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με 
χειριστή και για το Πρόγραμμα καταπολέμησης ψύλλων στην Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

67. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Ανάπτυξη δεδομένων για την οργάνωση χωρικών δεδομένων θεσμοθετημένων 
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χρήσεων γης & υφιστάμενων δραστηριοτήτων επί των αρδευόμενων εκτάσεων στη γεωγραφική 
ενότητας Δ. Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)». 

68. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-06-2020  ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός κοίτης και 
ενίσχυση αναχωμάτων ποταμού Αχέροντα των παραποτάμων και των ρεμάτων του», 
προϋπολογισμού € 270.000,00 με ΦΠΑ. 

69. Έγκριση του από 30-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-07-2020 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Καθαρισμός και προστασία όχθεων ρεμάτων Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 
200.000,00 με ΦΠΑ. 

70. Διεξαγωγή της δημόσιας προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη 
στεγαστικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ήτοι για τη στέγαση του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη, των Δ/νσεων Διοικητικού - Οικονομικού και Ανάπτυξης, του Τμήματος 
Πληροφορικής, του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας και αίθουσας συνεδριάσεων. 

71. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για 
την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, 
μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού 
εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και 
των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Πρέβεζας», συνολικού 
προϋπολογισμού 74.331,80 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

72. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Πρέβεζας οικ. έτους 2020. 

73. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια σκυροδέματος για την κατασκευή τεχνικών έργων διευθέτησης όμβριων 
σε οδούς πρόσβασης παραγωγικών μονάδων από τα όρια της Κατάρας έως τα όρια του 
Ανηλίου». 

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

1. Έγκριση του από 09-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού λόγω 
κατολίσθησης στο Μεγάλο Περιστέρι», προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

2. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. 
Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών», προϋπολογισμού 
139.100,00 € με Φ.Π.Α. 

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας συνδετήριας οδού Ελαίας – Φιλιατών με Κάτω 
Ξέχωρο», αναδόχου τεχνικής εταιρείας «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», μέχρι την 31-12-2020. 

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πληρωμή δαπάνης της ΔΕΔΔΗΕ για την μετατόπιση 
υφιστάμενης παροχής για το έργο: «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – 
Ηγουμενίτσας (θέση Πλαταριά)». 

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την μετατόπιση δικτύου ύδρευσης μονάδων καθώς και 
αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Πολιτσές». 

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής 
Προστασίας Ηπείρου λόγω covid-19». 
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7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Υπηρεσίες φύλαξης νέου κλειστού γυμναστηρίου Ιωαννίνων για την αγωνιστική περίοδο 2020-
2021». 

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας 
Ηπείρου στο περιοδικό «ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΝΕΑ». 

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία Ολλανδών δημοσιογράφων και 
bloggers. 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση διαδικτυακής παρουσίασης της 
Ηπείρου και την προετοιμασία Β2Β συναντήσεων Κύπριων επιχειρηματιών. 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη 
διοργάνωση «1ος Διεθνής Αγώνας εις μνήμη Σωτήρη Στάμου» με το Ναυτικό Όμιλο Ιωαννίνων 
στις 20/9/2020. 

12. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 03-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - προστασία του 
κόμβου προς Αμπέλια της ε.ο. Άρτα - Χανόπουλο - Καμπή», προϋπολογισμού € 80.000,00 με 
ΦΠΑ. 

13. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια, κατακόρυφη 
σήμανση και στηθαία ασφαλείας επαρχιακού οδικού δικτύου», προϋπολογισμού € 200.000,00 
με ΦΠΑ. 

14. Έγκριση του από 27-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-08-2020  
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας  (Τμήμα 
Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας – Β΄ Φάση)», προϋπολογισμού € 5.000.000,00 
με ΦΠΑ. 

15. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 3464/09-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: 
«Έγκριση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης αυτών για την αριθ.2796/07-08-2020 (Α/Α Συστήματος:95949) διακήρυξη της 
Π.Ε. Άρτας». 

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

17. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την δημοσίευση ειδοποίησης 
(απαλλοτρίωση) της Π.Ε. Πρέβεζας σε τρεις εφημερίδες. 

18. Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας 
που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2020. 

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Υπηρεσίες καθαριότητας νέου κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων για την αγωνιστική περίοδο 
2020-2021». 

20. Έγκριση των Πρακτικών 1/01-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής-τεχνικών προσφορών) και 2/09-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2020-2021 (έως 31-
08-2021), με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού 1.273.790,40 € 
συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ. 

21. Έγκριση του Πρακτικού Νο3/09-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, 
για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα 
πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για το έτος 2020, 
στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 76.342,08 με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 
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22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης τεχνικού πρόσβασης και καθαρισμό τάφρων στα όρια του 
Δ.Δ. Σαγιάδας (παροχή υπηρεσιών)». 

23. Έγκριση παραχώρησης τμήματος στο υπόγειο του Β΄ Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου 
στα Καρδαμίτσια. 

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – 
αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.  

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων περιοχής Νεοχωρόπουλου πλησίον 
εθνικού οδικού δικτύου (παροχή υπηρεσιών)». 

26. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού προς Κουκούλι Ζαγορίου», 
αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2020. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και 
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούμενης, από 28-08-2020 συνεδρίασης. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. 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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1455/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/62/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020 και την όμοια, 
αριθμ. 2/7/04-03-2020 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 3/8/04-03-2020 και 4/15/13-03-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

7. Την αριθμ. 4/244/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 100.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ 9771 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, έργων 
χρηματοδοτούμενων από έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του έργου 
«Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων». 

8. Την με α/α 647 και αρ. πρωτ. 19188/1441/07-02-2020 (ΑΔΑ:6ΥΨΩ7Λ9-4ΚΥ) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 100.000,00 για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση της 
Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.043 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 έργων 
χρηματοδοτούμενων από έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 
637 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

9. Την αριθμ. 12/654/13-05-2020 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 έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της Ε.Ο. 
Ιωαννίνων-Τρικάλων», προϋπολογισμού 100.000,00 € 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. 5216/11-05-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 53232/5185/11-05-2020 απόφαση της 
Δ.Τ.Ε./Π.Η. και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.043 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, βάσει της 
αριθμ. 4/244/07-02-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και της με α/α 647 και αρ. 
πρωτ. 19188/1441/07-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΥΨΩ7Λ9-4ΚΥ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 
η οποία καταχωρήθηκε με α/α 637 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

10. Την αριθμ. 17/1045/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
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αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
προέκυψαν από την από 06-07-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 

11. Την αριθμ. 20/1230/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 31-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-07-2020 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90853 για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων», 
προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 
071.9771.01.043 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 
2020 και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική 
επιχείρηση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος: 
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)», με ποσό προσφοράς τριάντα μία χιλιάδες εκατόν τριάντα ένα 
ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (31.131,78 €) χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 
εξήντα ένα κόμμα σαράντα τοις εκατό (61,40 %). 

12. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11083/08-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2158/08-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
διαβιβάζει συνημμένα το από 08-09-2020 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του 
έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, 
εισηγείται την ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)», με ποσό 
προσφοράς τριάντα μία χιλιάδες εκατόν τριάντα ένα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά 
(31.131,78 €) χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα ένα κόμμα σαράντα τοις 
εκατό (61,40 %). 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 08-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-07-2020 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90853 για την κατασκευή 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων», 
προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 
071.9771.01.043 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 
2020, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα 
την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)», με ποσό 
προσφοράς τριάντα μία χιλιάδες εκατόν τριάντα ένα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (31.131,78 
€) χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα ένα κόμμα σαράντα τοις εκατό (61,40 %). 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), που διενεργήθηκε στις 29-07-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων», προϋπολογισμού 100.000,00 
€ με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.043 του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, 
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στον οριστικό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)», με ποσό προσφοράς τριάντα μία 
χιλιάδες εκατόν τριάντα ένα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (31.131,78 €) χωρίς Φ.Π.Α. και 
μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα ένα κόμμα σαράντα τοις εκατό (61,40 %), σύμφωνα με το από 
31-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 
20/1230/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 08-09-
2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 
τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της 
οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση 
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
Α.Τ.Ε.)» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό 
των 31.131,78 € χωρίς Φ.Π.Α, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.043 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 βάσει της αριθμ. 
4/244/07-02-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και της με α/α 647 και αρ. πρωτ. 
19188/1441/07-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΥΨΩ7Λ9-4ΚΥ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 637 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου 

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

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 
20/1230/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό 

έκπτωσης που πρόσφερε ο μειοδότης είναι πολύ μεγάλο (μεγαλύτερο του 60%) και σε 
συνδυασμό από την εμπειρία έργων που έχουν κατασκευαστεί (υπήρξαν χρονοτριβές, 
καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις..) δεν καθιστούν την πρόταση φερέγγυα. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

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

Ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού ανάδοχου  για την κατακύρωση της σύμβασης του 

έργου: «Βελτίωση της Ε. Ο. Ιωαννίνων - Τρικάλων» προϋπολογισμού 100.000,00 € 

(με Φ.Π.Α) 

 

σύμφωνα με την αριθ. 82606/7746 προκήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC00690995 2020-07-03) και τη 

διακήρυξη με  ΑΔΑΜ: 20PROC006971025 2020-07-03. 

οι υπογράφοντες: 

1. Αμαλία Δόνου, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, υπάλληλος της Περιφέρειας Ηπείρου, πρόεδρος        

2. Φωκίων Παπαστεφάνου, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, υπάλληλος στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 

μέλος 

3. Λάμπρο Κιτσαρά, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικών, υπάλληλος της Περιφέρειας Ηπείρου, μέλος, 

 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, που συγκροτήθηκε 

με την αριθ. 17/1045/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου  

έχοντας υπόψη: 

1. Το από 31-07-2020 1ο  Πρακτικό της Ε.Δ του διενεργηθέντος την 29-7-2020 ανοικτού 

μειοδοτικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - αριθμός συστήματος 90853-. 

2. Την με αρ. 20/1230/07-08-2020 (ΑΔΑ:ΩΣΥ67Λ9-ΩΛΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε το από 31-07-2020 1ο πρακτικό της Ε.Δ 

σύμφωνα με το οποίο προσωρινός ανάδοχος  αναδείχτηκε ο οικονομικός φορέας 

«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ» με ποσό προσφοράς 31.131,78 € (χωρίς ΦΠΑ) και μέση έκπτωση 

61,40%.  

3. Το  με αρ. πρωτ.108335/10252/25-08-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου με το οποίο 

κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο 

άρθρο 23 της οικείας διακήρυξης.  

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

 

ΑΔΑ: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ



-15- 
 

4. Τον σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 

ΑΤΕ» ο οποίος  υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στις  01-09-2020 και σε έντυπη μορφή την 02-

09-2020 – αρ. πρωτ. 117450/11083 στην αναθέτουσα αρχή και παραδόθηκε στην Πρόεδρο 

της επιτροπής διαγωνισμού την 03-09-2020. 

 

συνήλθαμε στις 08-09-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ σε συνεδρίαση 

προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου 

«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ» για την κατακύρωση της σύμβασης. 

 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών, και ύστερα 

από τον έλεγχό τους, σε συνδυασμό με των έλεγχο των ηλεκτρονικά υποβληθέντων 

δικαιολογητικών, και διαπιστώνει ότι: 

 τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και 

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

οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρμογή του άρθρου 4.2 δ της οικείας διακήρυξης, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2ο  Πρακτικό και ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ την κατακύρωση της 

σύμβασης του έργου «Βελτίωση της Ε. Ο. Ιωαννίνων - Τρικάλων»  προϋπολογισμού 

100.000,00 € (με Φ.Π.Α) στον προσωρινό ανάδοχο, οικονομικό φορέα, 

«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ» με προσφορά 31.131,78 € (χωρίς ΦΠΑ) και μέση έκπτωση 

61,40%.  

 Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται σε τριπλούν από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού και υποβάλλεται μεσω του συστήματος στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.  

 

Ιωάννινα  08-09-2020  
 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η πρόεδρος Τα μέλη 
 

 
 

Αμαλία Δόνου 

 
 
 

Φωκίωνας Παπαστεφάνου 
 
 

Λάμπρος Κιτσαράς 
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1456/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 08-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση 
αποκατάσταση γέφυρας Μεγάλης Γότιστας, καθαρισμός, μέτρα προφύλαξης από 
κατάρρευση και κατασκευή συρματοκιβωτίων», προϋπολογισμού € 65.720,00 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 

http://www.php.gov.gr/
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4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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. 16/985/29-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Άμεση 
αποκατάσταση γέφυρας Μεγάλης Γότιστας, καθαρισμός, μέτρα προφύλαξης από 
κατάρρευση και κατασκευή συρματοκιβωτίων», προϋπολογισμού 65.720,00 € με Φ.Π.Α, 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε 
με την αριθμ. πρωτ. 81203/7619/29-06-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της 
Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-
2020» για την εκτέλεση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης 
εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν 
απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην 
αρ. πρωτ. 7624/29-06-2020 εισήγηση της υπηρεσίας. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 10707/08-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2172/08-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την 
ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΣ», με ποσό 
προσφοράς 47.700,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 10,00 %. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 08-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 20-08-2020 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 83775/7861/12-08-
2020 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 16/985/29-06-
2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση γέφυρας Μεγάλης Γότιστας, καθαρισμός, μέτρα προφύλαξης 
από κατάρρευση και κατασκευή συρματοκιβωτίων», προϋπολογισμού 65.720,00 € με Φ.Π.Α., 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», 
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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) ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ β) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡ. ΒΑΓΕΝΑΣ και γ) ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΣ και αφού τις 
έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο 
διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και 
διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον 
σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας, βάσει της προσφοράς εκάστου 
υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης. 

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού 
φορέα «ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΣ»  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 «ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΣ», 
με ποσό προσφοράς 47.700,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 10,00 %. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση γέφυρας Μεγάλης Γότιστας, 
καθαρισμός, μέτρα προφύλαξης από κατάρρευση και κατασκευή συρματοκιβωτίων», 
προϋπολογισμού 65.720,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000002 και τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών 
έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», στον οικονομικό φορέα «ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. 
ΚΩΣΤΑΣ», με ποσό προσφοράς 47.700,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 10,00 % 
και 

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. 
ΚΩΣΤΑΣ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο 
ποσό των 47.700,00 € χωρίς Φ.Π.Α  και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000002 και τίτλο «Αποκατάσταση – 
καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 

Διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 
τιμή, κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης – άρθρο 125 του Ν. 4412/2016, 
για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου «Άμεση 
αποκατάσταση γέφυρας Μεγάλης Γότιστας, καθαρισμός, μέτρα προφύλαξης από 
κατάρρευση και κατασκευή συρματοκιβωτίων», προϋπολογισμού 65.720,00€ με 
Φ.Π.Α.. 
  
Στα Ιωάννινα, την 20-08-2020 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Χρήστος Καραγιαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος 
2. Αλεξάνδρα Τσώλα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος  
3. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος 
 
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και 
σύμφωνα με: 

- Την υπ. αριθμ. 81194/2584/29-06-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2018ΕΠ53000002. 

- Την υπ. αριθμ. 16/985/29-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΗ, έγκριση 
προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για το έργο «Άμεση αποκατάσταση 
γέφυρας Μεγάλης Γότιστας, καθαρισμός, μέτρα προφύλαξης από κατάρρευση και 
κατασκευή συρματοκιβωτίων». 

- Την υπ. αριθμ. 83775/7861/12-08-2020 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. 

- Το από 14-08-2020 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 τρεις (3) προσφορές, ο 
Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.  

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

 

Σειρά 
κατάταξης 

προσέλευσης 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση  

(%) 

1 ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 51.940,00€ 2,00% 

2 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡ. ΒΑΓΕΝΑΣ 50.350,00€ 5,00% 

3 ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΣ 47.700,00€ 10,00% 

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

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

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

 
Από τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε η ορθή 
συμπλήρωσή τους. 

Οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον  
κατωτέρω Πίνακα 3  που κρίθηκαν παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

1ος ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΣ 47.700,00€ 10,00% 

2ος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡ. ΒΑΓΕΝΑΣ 50.350,00€ 5,00% 

3ος ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 51.940,00€ 2,00% 
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1ος ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΣ 47.700,00€ 10,00% 

2ος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡ. ΒΑΓΕΝΑΣ 50.350,00€ 5,00% 

3ος ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 51.940,00€ 2,00% 

 
Η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. πρωτ. 111028/10531/20-08-2020  έγγραφό της, τον 
προσωρινό μειοδότη «ΕΥΘΥΜΙΟ Π. ΚΩΣΤΑ» 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 08 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη 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 «ΕΥΘΥΜΙΟ Π. ΚΩΣΤΑ» με το αριθ. πρωτ. 
113210/10707/25-08-2020 έγγραφό του. 
Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, 
διαπίστωσε ότι:  
 

 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα 

 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της 

πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ  

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης του έργου «Άμεση αποκατάσταση γέφυρας Μεγάλης Γότιστας, 
καθαρισμός, μέτρα προφύλαξης από κατάρρευση και κατασκευή 
συρματοκιβωτίων», προϋπολογισμού 65.720,00€ με Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα 
«ΕΥΘΥΜΙΟ Π. ΚΩΣΤΑ», ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης με ποσό προσφοράς 
47.700,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 10,00 %.  
Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.  

Ιωάννινα  08-09-2020 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΩΛΑ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΟΥΜΠΟΣ 
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1457/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. 
Γενεσίου Θεοτόκου Ρωμανού», προϋπολογισμού 130.000,00 € 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

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

5. Την υπ΄ αριθμ. 65579/2162/07-05-2019 Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης σε βάρος 
των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 «Συντήρηση - 
αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» για το υποέργο 
«Αποκατάσταση Ι.Ν. Γενεσίου Θεοτόκου Ρωμανού», προϋπολογισμού 130.000,00 €. 

6. Την αριθμ. 20/1236/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. 
Γενεσίου Θεοτόκου Ρωμανού», προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 
και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 9513/30-07-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 96661/9075/22-07-2020 
απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου και βάσει της από 14-05-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων, 
η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 4/80/14-06-2019 απόφαση της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε 
η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών 
μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. 
Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11104/02-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2114/02-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία,  
λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της από 02-09-2020 (mimed-ecb-a-2-id-aa-7093-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 
«Αποκατάσταση Ι.Ν. Γενεσίου Θεοτόκου Ρωμανού», προϋπολογισμού 130.000,00 € με 
ΦΠΑ με ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού την 25η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

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 25η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
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10.00 π.μ. για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Γενεσίου 
Θεοτόκου Ρωμανού», προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 «Συντήρηση - αποκατάσταση 
πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», αποτελούμενη από υπαλλήλους των 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 02-09-2020 
κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ (mimed-ecb-a-2-id-aa-7093-
eba),  και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

1 Στέφου  Νικολέτα  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, στο Δήμο Ζίτσας, Πρόεδρος 

2 Βαρζώκα  Γεωργία ΠΕ Χημικών Μηχανικών, στο Δήμο Ιωαννιτών,  

3 Καρατζάς  Ιωάννης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, στο Δήμο Ζίτσας,  

Αναπληρωματικά μέλη: 

1 Χαχούλης Αθανάσιος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, στο Δήμο Ιωαννιτών,  
αναπληρωτής Προέδρου 

2 Γόγολου Ασπασία ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ιωαννίνων   

3 Σταύρου Γεώργιος  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, στη Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1458/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 «Επισκευή Ι.Ν. 
Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου» προϋπολογισμού € 80.000,00 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1181/03-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2129/04-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία,  
λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της από 03-09-2020 (mimed-ecb-a-2-id-aa-7115-eba) 
ηλεκτρονικής κλήρωσης από το ΜΗΜΕΔ, εισηγείται την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας 
Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση εκτέλεσης έργου 
«Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 
80.000,00 € με Φ.Π.Α., με ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού την 25η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 
π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

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 
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ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης την 25η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
10.00 π.μ. 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 έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Αποκατάσταση 
Πολιτιστικών Μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», 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 (mimed-ecb-a-2-id-aa-7115-
eba),  και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

1 Παπανικολάου Αικατερίνη ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, στο Δήμο 
Ιωαννιτών, Πρόεδρος 

2 Αντώνη-Βλάχου Χαρίκλεια ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, στο Δήμο Ιωαννιτών,  

3 Τσουκανέλης Ελευθέριος ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, στο Δήμο Ιωαννιτών,  

Αναπληρωματικά μέλη: 

1 Τσιατούρα Αδαμαντία ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, στο Δήμο Ζίτσας,  
αναπληρώτρια  Προέδρου 

2 Βασάκος Παύλος Λοιποί ΤΕ, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,   

3 Ζητούνη Ευαγγελία ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, στο Δήμο Δωδώνης,  

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1459/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 «Ηλεκτροφωτισμός επί της 2ης επαρχιακής οδού στην περιοχή 
εγκατάστασης προσφύγων στην Κατσικά», αναδόχου Στ. Θεοδωρόπουλου/ΕΔΕ, μέχρι την 30-11-
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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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. 10857/01-09-2020 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 2105/01-
09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  
«…. 2. ΜΕΛΕΤΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ Τα συμβατικά Τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με την αριθ. 

184728/18011/26-11-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών  Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 3. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

Με την με αρ. 9/479/6-4-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου,  εγκρίθηκε το 

πρακτικό δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 8-1-2020 και ανατέθηκε η εκτέλεση  του έργου στον Στ. 

Θεοδωρόπουλο/ΕΔΕ. 4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 8-5-2020 για  ποσό 

38.703,21 € χωρίς ΦΠΑ. 5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η αρχική συμβατική προθεσμία λήγει 

στις 8-9-2020. 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 

530 Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 184634/6617/22.11.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη 

Ηπείρου με προϋπολογισμό 104.500,00 € με ΦΠΑ. 7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Δεν έχουν γίνει πληρωμές.8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες υποδομής του νέου δικτύου. 

9.  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (Α.Π.Ε.) – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Δεν έχει συνταχθεί ΑΠΕ για το έργο. Β. 

ΕΙΔΙΚΑ 1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται η ανάδοχος στην  από 28-8-2020 αίτησή του για την χορήγηση της 

παρούσας παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών: Ο ανάδοχος στην από 28-8-2020 αίτησή του 

αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 30-11-2020 για τους βάσιμους λόγους που 

αναφέρει σ΄ αυτή, ήτοι λόγω της καθυστέρησης παράδοσης των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, 

καθώς επίσης και της ανάγκης σύνταξης και έγκρισης ΑΠΕ με σκοπό την τακτοποίηση των αρχικών ποσοτήτων 

του έργου. 2.Απόψεις της Δ/νουσας Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης των εργασιών: Η μη ολοκλήρωση της εργολαβίας εντός της συμβατικής προθεσμίας δεν είναι 

υπαιτιότητα του αναδόχου. Συγκεκριμένα η καθυστέρηση παράδοσης των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στο 

έργο δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση του έργου. Έτσι, η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που αναφέρει ο 

ανάδοχος. Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική 

υπαιτιότητα του αναδόχου η Υπηρεσία μας εισηγείται την χορήγηση  παράτασης προθεσμίας   περαίωσης του 

έργου κατά 2 μήνες, ήτοι μέχρι την 30-11-2020 με αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την 

ολοκλήρωση του έργου. ..». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός επί της 2ης επαρχιακής οδού στην περιοχή εγκατάστασης προσφύγων στην 
Κατσικά», αναδόχου Στ. Θεοδωρόπουλου/ΕΔΕ, μέχρι την 30-11-2020, 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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1460/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 «Αρδευτικό κάμπου Αμμότοπου θέση «Μπούφος» Δήμου Αρταίων» 
αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-12-2020. 

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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11044/04-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2149/07-09-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…5.ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 19-03-2019 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της 

εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», με ΑΦΜ:094174767, για ποσό 409.286,04€ (χωρίς 

Φ.Π.Α.). 6.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε σε 18 μήνες από την υπογραφή 

της σύμβασης, με αρχή από 19-03-2019 και λήξη στις 19-09-2020. 7. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ: Οι 

προβλεπόμενες εργασίες έχουν εκτελεστεί σε ποσοστό 65%. Β. ΕΙΔΙΚΑ 1.ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ Ο ανάδοχος στην από 01-09-2020 αίτησή του ζητά παράταση της προθεσμίας περαίωσης του 

έργου έως 31-12-2020 και επικαλείται τους εξής λόγους: -Σύμφωνα με την από 14/03/2020 Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου [ΠΝΠ] (ΦΕΚ 64/Α/14-03-2020) επιβλήθηκαν κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του. -Η καθυστέρηση χωρίς την δική μας υπαιτιότητα, για την εξακρίβωση της ακριβούς θέσης της 

δεξαμενής, καθώς όμορος ιδιοκτήτης αμφισβητούσε το ιδιοκτησιακό καθεστώς της (θεωρούσε ότι ήταν εντός 

της ιδιοκτησίας του).-Την μέχρι σήμερα αναμονή των Υπεύθυνων Δηλώσεων των ιδιοκτητών του προέκυψε 

να αρδευτούν από το συγκεκριμένο έργο για την κατασκευή των φρεατίων υδροληψίας εντός των ιδιοκτησιών 

τους καθώς δεν επιτρέπεται από το πλάτος του οδοστρώματος να γίνει εντός του εύρους αυτού, καθώς 

εγκυμονεί κινδύνους ατυχήματος. -Την αναγκαιότητα σύνταξης – έγκρισης 1ου ΑΠΕ, προκειμένου να 

ενσωματωθούν οι αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών οφειλόμενες σε 

κατασκευαστικές απαιτήσεις του έργου και να περιληφθεί σε αυτόν η τιμολόγηση νέων εργασιών που 

κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. 2. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτησή 

του και εισηγείται την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-12-2020 μετά της 

νομίμου αναθεωρήσεως, ωστόσο, επισημαίνεται ότι έχει δρομολογηθεί η επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων 

που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου.  Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιμους παραπάνω 

λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου προτείνουμε την χορήγηση παράτασης 

προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι 31-12-2020, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την 

άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας. ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την  έγκριση  

παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου  του  θέματος  με  αναθεώρηση  μέχρι 31-12-2020.…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αρδευτικό κάμπου Αμμότοπου θέση «Μπούφος» Δήμου Αρταίων» αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-12-2020, 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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1461/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) 
Πωγωνίου» αναδόχου «Κ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ – ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2020. 

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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11128/07-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2148/07-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… 6. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 25-5-2018 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της 

εταιρείας «Κ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ – ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», για ποσό 392.936,51€ 

με Φ.Π.Α.7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έληγε την 25-10-2018. Με την 

αριθ. 37/2373/12-11-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε παράταση 

προθεσμίας του έργου μέχρι στις 25-1-2019. Με την αριθ. 10/582/12-3-2019 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι στις 25-5-2019. Με την 

αριθ. 16/1286/17-5-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε παράταση 

προθεσμίας του έργου μέχρι στις 25-9-2019. Με την αριθ. 29/2323/3-10-2019 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι στις 31-12-2019. Με την 

αριθ. 1/2/10-1-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε παράταση 

προθεσμίας του έργου μέχρι στις 31-3-2020. Με την αριθ. 110/530/15-4-2020 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι στις 31-5-2020. Με την 

αριθ. 15/854/19-6-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε παράταση 

προθεσμίας του έργου μέχρι στις 31-8-2020. 8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα 

έχει κατασκευαστεί περίπου το 90% του έργου, δηλαδή έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής στο 

γήπεδο του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της οδού πρόσβασης στο 

γήπεδο και απομένει η τοποθέτηση των στηθαίων ασφαλείας, των ρυθμιστικών πινακίδων καθώς και οι 

εργασίες διαγράμμισης οδοστρώματος. 9.Με την αριθ. πρωτ. 2075/03-09-2020 Προέγκριση Τροποποίησης 

Νομικής Δέσμευσης (8η παράταση προθεσμίας περαίωσης) της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου διατυπώνεται 

θετική γνώμη για τη χορήγηση 7ης παράτασης στην προθεσμία περαίωσης του έργου έως 30-9-2020.  

       Β. ΕΙΔΙΚΑ 

 Ο λόγος για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου είναι οι δυσχέρειες που προέκυψαν λόγω των υψηλών 

θερμοκρασιών που επικράτησαν στην περιοχή κατά το μήνα Ιούλιο με αποτέλεσμα οι προγραμματισμένες 

σκυροδετήσεις των τάφρων κατά μήκος της οδού πρόσβασης στο γήπεδο του ΣΜΑ να καθυστερήσουν. Ο 

ανάδοχος ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 30-9-2020.Γνώμη της 

Υπηρεσίας  είναι να χορηγηθεί για τους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα 

του αναδόχου παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 30-9-2020, με δικαίωμα 

αναθεώρησης. Επομένως, εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, η 

οποία λήγει στις 31-8-2020 μέχρι τις  30-9-2020 με δικαίωμα αναθεωρήσεως…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) 
Πωγωνίου» αναδόχου «Κ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ – ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 
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2075/03-09-2020 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

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

επιδημία του νέου κορονωϊού ως αιτίαση για νέες και είναι ανεπίτρεπτο». 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1462/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 109823/10388/10-08-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια έξυπνων συστημάτων ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 αριθμ. πρωτ. 109823/10388/10-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (αντίγραφο 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2117/03-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.) περί μετάθεσης του 
συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια 
έξυπνων συστημάτων ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 
τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 109823/10388/10-08-2020 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια έξυπνων συστημάτων ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες 
της Περιφέρειας Ηπείρου», το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής: 

«………..  

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α’ 07-06-2010) «Αρμοδιότητες Περιφερειάρχη 

και ιδίως τα άρθρα 1 και 2 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την υπ’ αριθ. 16/940/29-06-2020 (ΑΔΑ :  6Γ8Κ7Λ9-Η87)  απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Π.Η., για την έγκρισης του από 23-06-2020 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας της 

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

4412/16,  για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας της Π.Η.  

3. Την από 08-07-2020 υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και της  αναδόχου εταιρείας.  

 

      - - 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Πύρρου 1 

Ταχ. Κώδικας: 45 221 Ιωάννινα 

Πληροφορίες: ΖΩΙΤΣΑ ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ 

Τηλέφωνο  : 26510 87307   

Email : z.paparouna@php.gov.gr 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

ΣΧΕΔΙΟ 

 

              ΙΩΑΝΝΙΝΑ        08-08-2020 

             ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:    109823/10388 

 

 

  

mailto:z.paparouna@php.gov.gr
ΑΔΑ: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ



-37- 
 

4. Το γεγονός ότι λόγω της πανδημίας και της αυξημένης ζήτησης καθυστέρησε η διαδικασία 

πιστοποιούσης των μηχανημάτων και μεταφοράς στην Ελλάδα, χωρίς να ευθύνεται ο ανάδοχος για 

αυτό.  . 

5. Την από 10-08-2020 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου: 

«Προμήθεια έξυπνων συστημάτων ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου», της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Η. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου : 

«Προμήθεια έξυπνων συστημάτων ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου», από την 

ανάδοχο - βάσει της από 08-07-2020  σύμβασης -  Advanced Integrated Communication ΕΠΕ, σύμφωνα με τη 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, για την μετάθεσης της συνολικής 

προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου, για την παράδοση των έξυπνων συστημάτων ατομικής υγιεινής, έως την 

08/09/2020. 

 Η παρούσα απόφαση υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου για 

έγκριση, κατά την επόμενη συνεδρίασή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 

3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07-06-2010 τ. Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 

………». 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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 

  

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1464/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 πληρωμή δαπάνης της ΔΕΔΔΗΕ για 
την σύνδεση οδικού ηλεκτροφωτισμού με το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ στο 4ο 
χλμ ΕΟ Ιωαννίνων-Κοζάνης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10769/07-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2142/07-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: 

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

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Την με αρ. πρωτ. 6007/4-8-2020 προσφορά της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την σύνδεση οδικού ηλεκτροφωτισμού 

με το δίκτυο αρμοδιότητάς της συνολικού κόστους 335,63 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%. 

 Την αρ. πρωτ. 113905/3702/26-8-2020 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 335,63 € με ΦΠΑ 

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

ηλεκτροφωτισμού με το δίκτυο της χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ στο 4ο χλμ Ιωαννίνων-Κοζάνης» για την 

εκτέλεση του ανωτέρω έργου 

Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης ύψους 335,63 € με ΦΠΑ 24% για την σύνδεση με το δίκτυο 

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

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 335,63 με ΦΠΑ 24%, για την πληρωμή δαπάνης της 
ΔΕΔΔΗΕ για την σύνδεση οδικού ηλεκτροφωτισμού με το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ 
στο 4ο χλμ ΕΟ Ιωαννίνων-Κοζάνης και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού 
και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1465/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα στα όρια του Δήμου 
Νικολάου Σκουφά και σύνδεσή της με την Ε.Ο Άρτας - Τρικάλων (προμήθεια υλικών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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. 11420/08-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2170/08-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη  

1.  Λόγω των βαρέων και συνεχών οχημάτων που διέρχονται τη χωμάτινη οδό πρόσβασης προς την παραγωγική 

μονάδα στα όρια του δήμου Νικολάου Σκουφά, αυτή έχει υποστεί φθορές με έντονα ζυμώματα και καθιζήσεις, 

με αποτέλεσμα η διέλευσή της να είναι επικίνδυνη. Η κατάσταση αυτή θα επιδεινωθεί με τις πρώτες 

φθινοπωρινές βροχές. Για αυτό κρίνεται επιτακτική η ανάγκη της αποκατάστασης της βατότητας της οδού, 

ώστε οι κτηνοτρόφοι που τη χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση να μετακινούνται με ασφάλεια.    

2.  Την  με  αριθμ. : 120686/3940/08-09-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

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

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

2018ΕΠ53000001 με υποέργο : « Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα στα όρια του 

δήμου Νικολάου Σκουφά και σύνδεσή της με την Ε.Ο Άρτας - Τρικάλων (προμήθεια υλικών)». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας 

προς παραγωγική μονάδα στα όρια του δήμου Νικολάου Σκουφά και σύνδεσή της με την Ε.Ο Άρτας - Τρικάλων 

(προμήθεια υλικών) » 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 «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς 
παραγωγική μονάδα στα όρια του δήμου Νικολάου Σκουφά και σύνδεσή της με την Ε.Ο Άρτας - Τρικάλων 
(προμήθεια υλικών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίνεται επιτακτική η αποκατάσταση της βατότητας της 
ως άνω οδού, ώστε οι κτηνοτρόφοι που τη χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση να μετακινούνται με 
ασφάλεια, δεδομένου ότι  έχει υποστεί φθορές με έντονα ζυμώματα και καθιζήσεις και με τις πρώτες 
φθινοπωρινές βροχές αναμένεται επιδείνωση της κατάστασης, καθιστώντας τη διέλευσή της επικίνδυνη. 

 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: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1466/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση λίθινης τοιχοποιίας στερέωσης κοινόχρηστου χώρου και 
αποκατάσταση πρόσβασης οδικού δικτύου στην περιοχή του Μετσόβου (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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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.11449/08-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2184/08-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…  Έχοντας υπόψη…: 

6.Την υπ’ αριθ.  119554/3911   από   07-09-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και 

με τίτλο :  «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», 

Υποέργο: «Αποκατάσταση λίθινης τοιχοποιίας στερέωσης κοινόχρηστου χώρου και αποκατάσταση πρόσβασης  

οδικού δικτύου στην περιοχή του Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)».  

7.Την από  08-09-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες αποκατάστασης και 

ανακατασκευής παλιών πέτρινων τοίχων, οι οποίοι παρουσιάζουν προβλήματα αποσάθρωσης και διάβρωσης 

λόγω παλαιότητας και των αλάτων του χειμώνα.  Θα γίνει τμηματική και προσεκτική καθαίρεση, διαλογή των 

χρήσιμων λίθων και συνολική αποκατάσταση με την χρήση και επιπλέον πέτρας από την περιοχή. Σκοπός είναι 

η αποκατάσταση των τοίχων και η προστασία της οδού και των κοινόχρηστων χώρων.  

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

τοιχοποιίας στερέωσης κοινόχρηστου χώρου και αποκατάσταση πρόσβασης  οδικού δικτύου στην περιοχή του 

Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  

2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)  .…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση λίθινης τοιχοποιίας στερέωσης 
κοινόχρηστου χώρου και αποκατάσταση πρόσβασης  οδικού δικτύου στην περιοχή του Μετσόβου 
(παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 08-09-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες αποκατάστασης και 
ανακατασκευής παλιών πέτρινων τοίχων, οι οποίοι παρουσιάζουν προβλήματα αποσάθρωσης και 
διάβρωσης λόγω παλαιότητας και λόγω των αλάτων του χειμώνα, καθώς επίσης και εργασίες τμηματικής 
και προσεκτικής καθαίρεσης, διαλογής των χρήσιμων λίθων και συνολική αποκατάσταση των τοίχων με 
τη χρήση και επιπλέον πέτρας από την περιοχή, για την προστασία τόσο της οδού όσο και των 
κοινόχρηστων χώρων.    

 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: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1467/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων περιήγησης και άθλησης στην περιοχή 
του Ανηλίου καθώς και διαμόρφωση χωμάτινης οδοποιίας έως τα όρια με όμορο νομό (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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ.11450/08-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2185/08-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη…: 

6.Την υπ’ αριθ.   119553/3910   από   07-09-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και 

με τίτλο :  «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», 

Υποέργο: «Εργασίες διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων περιήγησης και άθλησης στην περιοχή του Ανηλίου 

καθώς και διαμόρφωση χωμάτινης οδοποιίας έως τα όρια με όμορο νομό  (παροχή υπηρεσιών)». 

7.Την από  08-09-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας.. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες  διαμόρφωσης 

κοινόχρηστων χώρων περιήγησης και άθλησης στην ευρύτερη περιοχή του Ανηλίου, που χρησιμοποιούν 

καθημερινά πεζοπόροι, ποδηλάτες και σκιέρ, όπως επίσης αποτελούν ιδανικό βοσκότοπο τους θερινούς μήνες 

για την κτηνοτροφία. Θα γίνει διαμόρφωση πρανών, καθαρισμός από ογκόλιθους, βελτίωση της βατότητας και 

βελτίωση των προσβάσεων προς τα κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αφού απώτερος σκοπός είναι η συνύπαρξη 

στην περιοχή των περιηγητών και της κτηνοτροφίας.  

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

κοινόχρηστων χώρων περιήγησης και άθλησης στην περιοχή του Ανηλίου καθώς και διαμόρφωση χωμάτινης 

οδοποιίας έως τα όρια με όμορο νομό (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

με Κ.Α.  2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) .…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.   2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων 
περιήγησης και άθλησης στην περιοχή του Ανηλίου καθώς και διαμόρφωση χωμάτινης οδοποιίας έως τα 
όρια με όμορο νομό (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 08-09-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες 
διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων περιήγησης και άθλησης στην ευρύτερη περιοχή του Ανηλίου, ήτοι 
διαμόρφωση πρανών, καθαρισμός από ογκόλιθους, βελτίωση της βατότητας και των προσβάσεων στις 
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αφού οι συγκεκριμένοι χώροι χρησιμοποιούνται καθημερινά από 
πεζοπόρους, ποδηλάτες, σκιέρ, αποτελώντας παράλληλα και ιδανικό βοσκότοπο για την κτηνοτροφία 
κατά τους θερινούς μήνες, δεδομένου ότι απώτερος σκοπός είναι η συνύπαρξη περιηγητών και 
κτηνοτροφίας. 

 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: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1468/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,98%) και του 2ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων 
στον οικισμό Μελιανών Δήμου Ζηρού», αναδόχου Δημητρίου Φατούρου Ε.Δ.Ε. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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. 11247/08-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2173/08-09-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…. ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. 1/61/19-02-2020 (Θέμα 62ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων  Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σας  υποβάλλουμε  συνημμένα  σε  μια  (1)  σειρά  τον 2ο Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό 

14,98%) και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με την αιτιολογική του έκθεση του έργου του θέματος, καθώς και την αριθμ. 

1/61/19-02-2020 (Θέμα 62ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων  Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 

γνωρίζοντάς σας τα εξής:  

1. Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής προτεινόμενης δαπάνης 97.944,00€, δηλαδή με υπέρβαση του 

εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 12.760,49€ και ποσοστό 14,98%. 

2.  Οι λόγοι σύνταξης του παρόντος Α.Π.Ε. αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση. 

3.  Ο 2ος Α.Π.Ε. υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο. 

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό 

14,98%) και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος….». 

Στην συνημμένη στην ανωτέρω εισήγηση, αιτιολογική-εισηγητική έκθεση, η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«…  Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1.  ΦΥΣΙΚΟ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στον οικισμό Μελιανών 

Δήμου Ζηρού. 

2.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ83000002 και προϋπολογισμό 

120.000,00€ με Φ.Π.Α.. Η χρηματοδότηση του έργου εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 47585/1519/04-04-2019 

απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.   

3.  ΜΕΛΕΤΗ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΤΕΥΧΗ   

Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ. 47741/4540/04-04-2019 απόφαση της  Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας  Ηπείρου. 

4.  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

Από την διενέργεια της διαδικασίας σε διαπραγμάτευση της εργολαβίας στις 22-05-2019 μειοδότης αναδείχθηκε ο 

Οικονομικός Φορέας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ» που προσέφερε μέση έκπτωση 29,01 % με συνολικό ποσό 

προσφοράς 85.183,51€ με Φ.Π.Α. Το πρακτικό της δημοπρασίας και η ανάθεση εκτέλεσης  του έργου εγκρίθηκαν 

με την αριθμ. 26/2097/21-08-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας  Ηπείρου.    

5.  ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και του κ. Δημήτριου Φατούρου αναδόχου του 

έργου, υπεγράφη στις 23-09-2019 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 85.183,51€ (εκ του 

οποίου 50.611,64€  για εργασίες, 9.110,10€ για Γενικά έξοδα και Ο.Ε., 8.958,26€ για απρόβλεπτες  δαπάνες, 16,38€ 

για αναθεώρηση εργασιών και 16.487,13€ για Φ.Π.Α.).      

6.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η αρχική συμβατική προθεσμία έληξε στις 23-01-2020. Με την υπ’ αριθμ. 2/91/20-01-2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του 

έργου μέχρι στις 30-04-2020. 

7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Οι μέχρι σήμερα πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των 51.620,00 € με Φ.Π.Α.  

8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) 

1) Συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. για συνολικό ποσό 85.183,51 € (σε ισοζύγιο) και εγκρίθηκε με την αριθμ. 

181708/17724/18-11-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

2)  Συντάχθηκε ο παρών 2ος Α.Π.Ε. με τροποποίηση σύμβασης  (υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 

12.760,49 € και ποσοστό 14,98%) για συνολικό ποσό 97.944,00 €. 

9.  ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα αντιπροσωπεύουν το 60% των ποσοτήτων του φυσικού 

αντικειμένου της εργολαβίας. 
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10. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 2ο  Α.Π.Ε. ΚΑΙ 

ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. 

Το ίδιο 

Β. ΕΙΔΙΚΑ 

1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ 2ου Α.Π.Ε. 

Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε με σκοπό την τακτοποίηση ποσοτήτων που κρίθηκαν απαραίτητες για την 

κατασκευή του έργου και δεν μπορούσε να προσδιορίσει επακριβώς η αρχική μελέτη, αλλά και να συμπεριλάβει 

μία νέα εργασία και συγκεκριμένα την κατασκευή λιθορριπής για την διαμόρφωση κοιτοστρώσεων, για την 

στερέωση του εδάφους κάτω και πίσω από τους τοίχους συρματοκιβωτίων και επί αναβαθμών πρανών ορυγμάτων, 

όπως κρίνεται απαραίτητη για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση του έργου κατά τη φάση κατασκευής του, μετά και 

από την περαιτέρω κατολίσθηση και υπερχείλιση του παρακείμενου ρέματος, που προκλήθηκε κατά την χειμερινή 

περίοδο, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στην περιοχή κατασκευής του έργου.  

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου Α.Π.Ε. 

Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις: 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 1ος Α.Π.Ε. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2ος Α.Π.Ε. 

Χωματουργικά 686,00 686,00 762,27 

Τεχνικά Έργα 49.925,64 57.515,09 66.162,06 

Σύνολο εργασιών  50.611,64 58.201,09 66.924,33 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% 9.110,10 10.476,20 12.046,38 

Απρόβλεπτα 15% 8.958,26 2,71 0,01 

Αναθεώρηση 16,38 16,38 16,38 

Σύνολο 68.696,38 68.696,38 78.987,10 

Φ.Π.Α. 24% 16.487,13 16.487,13 18.956,90 

Σύνολο με Φ.Π.Α. 85.183,51 85.183,51 97.944,00 

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. με τροποποίηση σύμβασης  (υπέρβαση 

της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 12.760,49 € και ποσοστό 14,98%) .…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. (υπερβατικός) και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στον οικισμό Μελιανών Δήμου Ζηρού», αναδόχου Δημητρίου 
Φατούρου Ε.Δ.Ε.», συνολικής δαπάνης € 97.944,00 με Φ.Π.Α., ήτοι με υπέρβαση του εγκεκριμένου 
συμβατικού αντικειμένου κατά 12.760,49 με Φ.Π.Α., και με τροποποίηση της σύμβασης κατά 14,98% υπέρ 
της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου, με την αριθ. 1/61/19-02-2020 (Θέμα 62ο) Πράξη του 

και εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού € 12.760,49 με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ83000002 και 
τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το 
διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018», για την κάλυψη της δαπάνης του ως άνω Α.Π.Ε. 

 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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1469/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 12,84%) του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού από Ξηρόλοφο προς Σκάνδαλο 
Θεσπρωτίας μετά από υπερχείλιση παρακείμενου ρέματος», αναδόχου «ΑΡΙΑΔΝΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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. 11245/08-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2174/08-09-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…. ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. 3/198/13-07-2020 (Θέμα 55ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων  Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σας  υποβάλλουμε  συνημμένα  σε  μια  (1)  σειρά  τον 2ο Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό 

12,84%) με την αιτιολογική του έκθεση του έργου του θέματος, καθώς και την αριθμ. 3/198/13-07-2020 (Θέμα 

55ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων  Έργων Περιφέρειας Ηπείρου γνωρίζοντάς σας τα εξής:  

1. Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής προτεινόμενης δαπάνης 61.240,65€, δηλαδή με υπέρβαση του 

εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 6.967,95€ και ποσοστό 12,84%. 

2.  Οι λόγοι σύνταξης του παρόντος Α.Π.Ε. αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση. 

3.  Ο 2ος Α.Π.Ε. υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο. 

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό 

12,84%) του έργου του θέματος….». 

Στην συνημμένη στην ανωτέρω εισήγηση, αιτιολογική-εισηγητική έκθεση, η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«…  Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η αποκατάσταση βατότητας οδού από Ξηρόλοφο προς Σκάνδαλο 

Θεσπρωτίας μετά από υπερχείλιση παρακείμενου ρέματος. 

2. ΜΕΛΕΤΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου συντάχθηκαν από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ. 51552/4950/10-04-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

3. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ  

Η δημοπράτηση των εργασιών έγινε στις 05-07-2019 με το σύστημα υποβολής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 

έκπτωσης και από αυτήν μειοδότης αναδείχτηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» με 

ποσό προσφοράς 54.272,70€ με Φ.Π.Α. και μέσο ποσοστό έκπτωσης 45,73%. 

Το πρακτικό της Δημοπρασίας και η ανάθεση εκτέλεσης του έργου εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 33/2573/08-11-

2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  

Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και του κ. Γεώργιου Σδράλαγκα Ε.Δ.Ε., νόμιμου 

εκπροσώπου του αναδόχου Οικονομικού Φορέα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», υπεγράφη στις 12-12-

2019 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 54.272,70€ με Φ.Π.Α. 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ83000002 και προϋπολογισμό 

100.000,00€ με Φ.Π.Α.. Η χρηματοδότηση του έργου εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 51453/1674/10-04-2019 απόφαση 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου.   

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η αρχική συμβατική προθεσμία έληξε στις 12-06-2019. Με την υπ’ αριθμ. 15/919/19-06-2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του 

έργου μέχρι στις 31-08-2020.  

7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Οι μέχρι σήμερα πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των 47.171,03€ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με την 1η εντολή πληρωμής. 

8.  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) 

1) Συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. για συνολικό ποσό 54.272,70€ (σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση) και εγκρίθηκε 

με την αριθ. πρωτ. οικ.  82853/7767/30-06-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

2) Συντάχθηκε ο παρών 2ος Α.Π.Ε. με τροποποίηση σύμβασης για συνολικό ποσό 61.240,65€ (σε υπέρβαση ως προς 

την αρχική σύμβαση βάσει του άρθρου 156, παρ. 1 του Ν. 4412/16 δαπάνης κατά 6.967,95€ και ποσοστό 12,84%). 

9. ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα αντιπροσωπεύουν το 85% των ποσοτήτων του φυσικού αντικειμένου 

της εργολαβίας. 

10. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 2ο  Α.Π.Ε. ΚΑΙ 

ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. 
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Το ίδιο 

Β. ΕΙΔΙΚΑ 

1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ 2ου Α.Π.Ε. 

Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την κατασκευή 

του έργου μετά από την περαιτέρω υπερχείλιση του παρακείμενου ρέματος, που προκλήθηκε κατά τους μήνες 

Δεκέμβριο και Ιανουάριο, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στην περιοχή κατασκευής του έργου και είχε ως 

αποτέλεσμα την μεταφορά μεγάλης ποσότητας φερτών υλικών από την κοίτη του ρέματος στο οδόστρωμα, καθώς 

και την διάβρωση και καθίζηση του οδοστρώματος σε μήκος 300 μ. περίπου. 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου Α.Π.Ε. 

Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις: 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 1ος Α.Π.Ε. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2ος Α.Π.Ε. 

Χωματουργικά 3.549,00 8.281,00 10.940,89 

Οδοστρωσία 3.939,26 4.042,98 5.062,16 

Ασφαλτικά 24.750,00 24.750,00 25.833,06 

Σύνολο εργασιών  32.238,26 37.073,98 41.836,11 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% 5.802,89 6.673,32 7.530,50 

Απρόβλεπτα 15% 5.706,17 0,02 0,02 

Αναθεώρηση 20,99 20,99 20,99 

Σύνολο 43.768,31 43.768,31 49.387,62 

Φ.Π.Α. 24% 10.504,39 10.504,39 11.853,03 

Σύνολο με Φ.Π.Α. 54.272,70 54.272,70 61.240,65 

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. με τροποποίηση σύμβασης (υπέρβαση 

της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 6.967,95€ και ποσοστό 12,84%).…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. (υπερβατικός) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού 
από Ξηρόλοφο προς Σκάνδαλο Θεσπρωτίας μετά από υπερχείλιση παρακείμενου ρέματος», αναδόχου 
«ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», συνολικής δαπάνης € 61.240,65 με Φ.Π.Α., ήτοι με υπέρβαση του 
εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 6.967,95 με Φ.Π.Α., και με τροποποίηση της σύμβασης κατά 
12,84%, υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθ. 3/198/13-07-2020 (Θέμα 55ο) Πράξη του 

και εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού € 6.967,95 με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ83000002 και 
τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το 
διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018», για την κάλυψη της δαπάνης του ως άνω Α.Π.Ε. 

 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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1470/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 του 2ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,92%) του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία οδού πρόσβασης από κατολίσθηση στην 
περιοχή του Κάστρου της Πάργας έως την παραλία του Βάλτου», αναδόχου «ΑΡΙΑΔΝΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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. 11246/08-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2175/08-09-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…. ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. 3/202/13-07-2020 (Θέμα 59ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων  Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σας  υποβάλλουμε  συνημμένα  σε  μια  (1)  σειρά  τον 2ο Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό 

14,92%) με την αιτιολογική του έκθεση του έργου του θέματος, καθώς και την αριθμ. 3/202/13-07-2020 (Θέμα 

59ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων  Έργων Περιφέρειας Ηπείρου γνωρίζοντάς σας τα εξής:  

1. Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής προτεινόμενης δαπάνης 51.063,44€, δηλαδή με υπέρβαση του 

εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 6.630,93€ και ποσοστό 14,92%. 

2.  Οι λόγοι σύνταξης του παρόντος Α.Π.Ε. αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση. 

3.  Ο 2ος Α.Π.Ε. υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο. 

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό 

14,92%) του έργου του θέματος….». 

Στην συνημμένη στην ανωτέρω εισήγηση, αιτιολογική-εισηγητική έκθεση, η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«…  Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η αποκατάσταση και η προστασία της οδού πρόσβασης από 

κατολίσθηση στην περιοχή του Κάστρου της Πάργας έως την παραλία του Βάλτου. 

2. ΜΕΛΕΤΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου συντάχθηκαν από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ. 59345/5745/22-04-2019 απόφαση της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

3. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ  

Η δημοπράτηση των εργασιών έγινε στις 11-06-2019 με το σύστημα υποβολής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 

έκπτωσης και από αυτήν μειοδότης αναδείχτηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» 

με ποσό προσφοράς  44.432,51€ με Φ.Π.Α. και μέσο ποσοστό έκπτωσης 43,04%. 

Το πρακτικό της Δημοπρασίας και η ανάθεση εκτέλεσης του έργου εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 20/1625/26-06-

2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  

Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και του κ. Γεώργιου Σδράλαγκα Ε.Δ.Ε., νόμιμου 

εκπροσώπου του αναδόχου Οικονομικού Φορέα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», υπεγράφη στις 07-08-

2019 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 44.432,51€  με Φ.Π.Α. 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ83000002 και προϋπολογισμό 

78.000,00€ με Φ.Π.Α.. Η χρηματοδότηση του έργου εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 59321/1970/22-04-2019 

απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.   

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η αρχική συμβατική προθεσμία έληξε στις 07-12-2019. Με την υπ’ αριθμ. 2/92/20-01-2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του 

έργου μέχρι στις 07-04-2020 και με την υπ’ αριθμ. 10/578/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι στις 31-07-

2020 

7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Οι μέχρι σήμερα πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των 44.382,86€ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με την 2η εντολή πληρωμής. 

8.  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) 

1) Συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. για συνολικό ποσό 44.432,51€ (σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση) και εγκρίθηκε 

με την αριθ. πρωτ. οικ.  51077/4919/05-05-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

2) Συντάχθηκε ο παρών 2ος Α.Π.Ε. με τροποποίηση σύμβασης για συνολικό ποσό 51.063,44€ (σε υπέρβαση ως προς 

την αρχική σύμβαση βάσει του άρθρου 156, παρ. 1 του Ν. 4412/16 δαπάνης κατά 6.630,93€ και ποσοστό 14,92%). 

9. ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα αντιπροσωπεύουν το 87% των ποσοτήτων του φυσικού 

αντικειμένου της εργολαβίας. 

ΑΔΑ: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ



-54- 
 

10. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 2ο  Α.Π.Ε. ΚΑΙ 

ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. 

Το ίδιο 

Β. ΕΙΔΙΚΑ 

1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ 2ου Α.Π.Ε. 

Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την κατασκευή 

του έργου λόγω αύξησης του ύψους του σαρζανέτ, που προέκυψε από την μετατόπιση της βάσης στήριξής του σε 

χαμηλότερο σημείο, μετά και από την περαιτέρω κατολίσθηση, που προκλήθηκε κατά την χειμερινή περίοδο, λόγω 

των έντονων βροχοπτώσεων στην περιοχή κατασκευής του έργου και είχε ως αποτέλεσμα την υποχώρηση του 

πρανούς και του τοιχίου στήριξης του σαρζανέτ κατάντι του πεζόδρομου που οδηγεί στην παραλία του Βάλτου. 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου Α.Π.Ε. 

Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις: 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 1ος Α.Π.Ε. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2ος Α.Π.Ε. 

Χωματουργικά 705,60 705,60 3.880,80 

Τεχνικά Έργα 17.342,25 21.292,35 22.648,95 

Οδοστρωσία 208,32 214,68 214,68 

Ασφαλτικά 8.120,22 8.120,22 8.120,22 

Σύνολο εργασιών  26.376,39 30.332,85 34.864,65 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% 4.747,75 5.459,91 6.275,63 

Απρόβλεπτα 15% 4.666,62 0,00 0,00 

Αναθεώρηση 39,91 39,91 39,91 

Σύνολο 35.832,67 35.832,67 41.180,19 

Φ.Π.Α. 24% 8.599,84 8.599,84 9.883,25 

Σύνολο με Φ.Π.Α. 44.432,51 44.432,51 51.063,44 

 Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. με τροποποίηση σύμβασης (υπέρβαση 

της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 6.630,93€ και ποσοστό 14,92%)..…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. (υπερβατικός) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία 
οδού πρόσβασης από κατολίσθηση στην περιοχή του Κάστρου της Πάργας έως την παραλία του Βάλτου», 
αναδόχου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», συνολικής δαπάνης € 51.063,44 με Φ.Π.Α., ήτοι με 
υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 6.630,93 με Φ.Π.Α., και με τροποποίηση της 
σύμβασης κατά 14,92%, υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο 
Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθ. 3/202/13-07-2020 (Θέμα 55ο) Πράξη του 

και εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού € 6.630,93 με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ83000002 και 
τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το 
διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018», για την κάλυψη της δαπάνης του ως άνω Α.Π.Ε. 

 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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1471/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πλακοσκεπών οχετών στην επαρχιακή οδό 
περιμετρικά της λίμνης Αώου» προϋπολογισμού 88.000,00 € 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 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. 11424/08-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2176/08-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 116472/3808/01-09-2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 88.000,00 € με 
Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 
Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»  και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει, 
εισηγείται την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το Υποέργο «Κατασκευή 
πλακοσκεπών οχετών στην επαρχιακή οδό περιμετρικά της λίμνης Αώου». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Κατασκευή πλακοσκεπών οχετών 
στην επαρχιακή οδό περιμετρικά της λίμνης Αώου», προϋπολογισμού 88.000,00 € με Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με 
την αριθμ. πρωτ. 120812/11423/08-09-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη 
και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού 
και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την εκτέλεση του ως άνω υποέργου, 
δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με 
απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 11424/08-09-2020 εισήγηση της υπηρεσίας, ως εξής: 

 «… Έχοντας υπόψη: 

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

2014/25/ΕΕ), άρθρο 32.  

2. Την υπ’ αριθ. 116472/3808 από 01-09-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 88.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της  ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001   

και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 

Ηπείρου», Υποέργο : «Κατασκευή πλακοσκεπών οχετών στην επαρχιακή οδό περιμετρικά της λίμνης Αώου». 

3. Την από   08-09-2020  μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας, 

με την υπ’ αριθ.    120812/11423/08-09-2020 απόφαση. 

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

απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή 

στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για την :   

 Άμεσες εργασίες αποκατάστασης  στο επαρχιακό  οδικό δίκτυο περιμετρικά της Λίμνης Πηγών Αώου, όπου  

βρίσκεται ρέμα το οποίο απορρέει στην Λίμνη και κατά την διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων κατεβάζει 

πολλά φερτά υλικά με αποτέλεσμα να  διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων.  

 Σκοπός λοιπόν είναι η κατασκευή τετραπλού κιβωτοειδούς οχετού, προκειμένου να αντιμετωπίστε το 

πρόβλημα οριστικά, αφού έως σήμερα στο συγκεκριμένο σημείο τα νερά καταλήγουν στην Λίμνη περνώντας 

πάνω από αχιβάδα, με τα προβλήματα που έχουμε ήδη αναφέρει.         

Εισηγούμαστε  

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

32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Κατασκευή πλακοσκεπών οχετών στην επαρχιακή οδό περιμετρικά 

της λίμνης Αώου». 

2. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης..…». 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1472/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες ενέργειες για αποκατάσταση βατότητας στην εθνική οδό 
Ιωαννίνων – Κοζάνης», προϋπολογισμού € 65.720,00 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 11446/08-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2183/08-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 120675/3937/08-09-2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 65.720,00 € με 
Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 
Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»  και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει, 
εισηγείται την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το Υποέργο «Άμεσες 
ενέργειες για αποκατάσταση βατότητας στην εθνική οδό Ιωαννίνων – Κοζάνης». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Άμεσες ενέργειες για αποκατάσταση 
βατότητας στην εθνική οδό Ιωαννίνων – Κοζάνης», προϋπολογισμού 65.720,00 € με Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με 
την αριθμ. πρωτ. 120877/11427/08-09-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της 
Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση 
– αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την 
εκτέλεση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που 
προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των 
αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 11446/08-09-2020 
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. Προκειμένου να συνεχίσει η Ε.Ο. Ιωαννίνων  - Κοζάνης να κυκλοφορείται κανονικά, μετά τις έντονες 

βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του  Δήμου Κόνιτσας και που είχαν σαν αποτέλεσμα 

αυτός να κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 8182/18-11-2019 απόφαση της 

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και που είχαν σαν αποτέλεσμα ο ποταμός Σαραντάπορος  να 

υπερχειλίσει, με αλλαγή της κοίτης του κατά τμήματα. Η ορμή αλλά και ο όγκος του νερού, σε συνδυασμό με 

την αλλαγή της κοίτης του ποταμού, που αντί να κινείται παράλληλα με την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης , σε 

πολλά σημεία την τέμνει κάθετα, οδήγησε στην κατάρρευση των πρανών και του επίχωματος πάνω στο οποίο 
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εδράζεται η εθνική οδός, η οποία και ανετράπη. Είναι λοιπόν επιτακτική η κατασκευή παρακαμπτήριες οδού , 

ώστε η κυκλοφορία να συνεχίζει να διεξάγεται κανονικά. 

3. Με την αρίθμ. πρωτ. :  120675/3937/08-09-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου  εγκρίθηκε  πίστωση 

ποσού 65.720,00 € με Φ.Π.Α., όσος και ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών,  προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό. 

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

συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 120877/11427/08-09-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η.          

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

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

« Άμεσες ενέργειες για αποκατάσταση βατότητας στην εθνική οδό Ιωαννίνων – Κοζάνης » του έργου : « 

Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » 

προϋπολογισμού  65.720,00 €.…». 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1473/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση γέφυρας 
σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την Τ.Κ. Λοφίσκου», προϋπολογισμού 290.000,00 € 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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. 14/781/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την Τ.Κ. 
Λοφίσκου», προϋπολογισμού 290.000,00 € με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από 
την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 
6292/01-06-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την 
αριθμ. 61359/6009/28-05-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε η δαπάνη και η 
διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2013ΕΠ03000011 και τίτλο «Συντήρηση-αποχιονισμός-αποκατάσταση εθνικού επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης 
εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Ιωαννίνων. 

6. Την αριθμ. 15/868/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε 
και ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού του θέματος, αποτελούμενη από 
υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 15-
06-2020 (mimed-ecb-a-2-id-aa-6401-eba)) κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το 
ΜΗΜΕΔ. 

7. Την αριθμ. 19/1157/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 20-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας για 
την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90666 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την Τ.Κ. Λοφίσκου», 
προϋπολογισμού 290.000,00 € με Φ.Π.Α, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ03000011 και τίτλο «Συντήρηση-αποχιονισμός-αποκατάσταση εθνικού 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός 
μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με ποσοστό 
έκπτωσης 40,60% και συνολικό ποσό  (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) 138.922,45 €. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11046/02-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2107/02-09-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 01-
09-2020 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από 
έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα 
«ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με ποσοστό έκπτωσης 40,60% και συνολικό ποσό (με 
αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) 138.922,45 €. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 01-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-07-2020 ανοιχτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90666 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την Τ.Κ. Λοφίσκου», 
προϋπολογισμού 290.000,00 € με Φ.Π.Α, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 
με Κ.Α. 2013ΕΠ03000011 και τίτλο «Συντήρηση-αποχιονισμός-αποκατάσταση εθνικού επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων 
στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό 
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φορέα «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με ποσοστό έκπτωσης 40,60% και συνολικό ποσό (με 
αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) 138.922,45 €. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
που διενεργήθηκε στις 17-07-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την Τ.Κ. Λοφίσκου», προϋπολογισμού 
290.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2013ΕΠ03000011 και τίτλο «Συντήρηση-αποχιονισμός-αποκατάσταση εθνικού επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 

στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με ποσοστό έκπτωσης 
40,60% και συνολικό ποσό (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) 138.922,45 € σύμφωνα με το από 20-07-2020 
Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 19/1157/29-07-2020 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 01-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και 
εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων 
στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΖΙΩΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο 
ποσό των (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) 138.922,45 € και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ03000011 και τίτλο «Συντήρηση-
αποχιονισμός-αποκατάσταση εθνικού επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου». 

 Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του 
Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση 
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με 
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα 
επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης 
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η 
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη 
της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

 

  

Η Γραμματέας 

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

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο  

« Γεωργίου Ζιώγου ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» του έργου «Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης Επαρχιακής 

οδού με την Τ.Κ. Λοφίσκου», προϋπολογισμού 290.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

 

Στα Ιωάννινα, στις 1 Σεπτεμβρίου  2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00  π.μ. οι υπογράφοντες: 

 

1. Μαρία Ντόρνταϊ, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη  Τεχν. Υπ/σία Δήμου Ιωαννιτών, πρόεδρος 

2. Σοφία Δρόσου , Π.Ε. Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών  στη  Τεχν. Υπ/σία Δήμου Ιωαννιτών, μέλος 

3. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου  , Π.Ε. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος  στην  Τεχν. 

Υπ/σία Δήμου Ιωαννιτών, μέλος 

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

 το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε στις 15-05-2020 με 

ταυτότητα κλήρωσης:mimed-ecb-a-2-id-aa-6401-eba-2020-06-15-10:30:00.000000  

 την με αρ. πρωτ. 15/868/2020 (ΑΔΑ: 6ΓΣΤΛ9-Ρ0Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου  περί συγκρότησης της Επιτροπής του Διαγωνισμού του θέματος,  

και έχοντας υπ’ όψη  

 την αριθ. 14/781/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με 

την οποία εγκρίθηκε η «δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου»,  

 Την αρίθμ. 19/1157/29-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 20/07/2020 Πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του από 17/07/2020 

ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό συστήματος Ε.ΣΗ.ΣΗ.Σ  90666. 

 Το με αρίθμ. 110047/10412/18-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της 

Περιφέρειας Ηπείρου , με το οποίο κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος  «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΩΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 

να υποβάλλει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 23.2-23.10 της διακήρυξης προς έλεγχο  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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 Την από 25/08/2020 αίτηση του προσωρινού αναδόχου(αρίθμ. πρωτ. 113173/10706/25-08-

2020) με την οποία υπέβαλε τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο  και τα 

οποία  

υπέβαλε ηλεκτρονικά στο χώρο του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.: Συνημμένα Ηλεκτρονικής Υποβολής 

Δικαιολογητικών  στις 25/08/2020 

συνήλθαμε στις 01/09/2020 ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00  π.μ. σε συνεδρίαση προκειμένου να 

προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού  αναδόχου   «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΩΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ο.Ε.» για την κατακύρωση της σύμβασης ,   

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

υποβληθέντα δικαιολογητικά και ύστερα από τον  έλεγχο τους διαπιστώνει ότι :  

- Τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού υποβλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και 

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

διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

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

έργου «Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης Επαρχιακής οδού με την Τ.Κ. Λοφίσκου», 

προϋπολογισμού 290.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), στον προσωρινό ανάδοχο  «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΖΙΩΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» , με προσφορά 138.922,45 (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή 

έκπτωση σαράντα και εξήντα τοις εκατό (40,60 %).  

 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τετραπλούν (4) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω. 

 

Ιωάννινα, 1 Σεπτεμβρίου 2020  
 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η πρόεδρος Τα μέλη 
 
 
 

                            Μαρία Ντόρνταϊ 

 
 
 

Σοφία Δρόσου 
 
 
 
 
 

Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου 
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1474/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση του από 04-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου και κατασκευή προστατευτικού τοιχίου 
στην Τ.Κ. Χουλιαράδων λόγω επικινδυνότητας», προϋπολογισμού 60.600,00 € με Φ.Π.Α. 
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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 

http://www.php.gov.gr/
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4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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. 19/1205/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση 
βατότητας δρόμου και κατασκευή προστατευτικού τοιχίου στην Τ.Κ. Χουλιαράδων λόγω 
επικινδυνότητας», προϋπολογισμού 60.600,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
117020/11437/01-08-2019 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και 
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 
– 2020», για την εκτέλεση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης 
εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν 
απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην 
αρ. πρωτ. 9356/28-07-2020 εισήγηση της υπηρεσίας. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 10967/04-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2131/04-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την 
ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΡΑΠΤΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», με 
ποσοστό έκπτωσης 12,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 43.006,46€. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 04-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 27-08-2020 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 103844/9833/17-08-
2020 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 19/1205/29-07-
2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου και κατασκευή προστατευτικού τοιχίου στην Τ.Κ. 
Χουλιαράδων λόγω επικινδυνότητας», προϋπολογισμού 60.600,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση 
– αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 
2020», 
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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: α) ΡΑΠΤΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, β) ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και γ) ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 
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 «ΡΑΠΤΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», 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 «ΡΑΠΤΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», με ποσοστό έκπτωσης 12,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 43.006,46 €. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου και κατασκευή 
προστατευτικού τοιχίου στην Τ.Κ. Χουλιαράδων λόγω επικινδυνότητας», προϋπολογισμού 
60.600,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020», στον οικονομικό φορέα «ΡΑΠΤΗ ΣΕΒΑΣΤΗ 
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», με ποσοστό έκπτωσης 12,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 43.006,46€ 
και 

Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΡΑΠΤΗ 
ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των προ Φ.Π.Α. 43.006,46 € και την προκαλούμενη δαπάνη, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου 2018 – 2020». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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 Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, για την 

σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, 

κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης– άρθρο 125 του Ν. 4412/2016, για την 

επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του Υποέργου «Αποκατάσταση 

βατότητας δρόμου και κατασκευή προστατευτικού τοιχίου στην Τ.Κ. Χουλιαράδων 

λόγω επικινδυνότητας», προϋπολογισμού 60.600,00€ με ΦΠΑ. 

 
   Στα Ιωάννινα, την 27 Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπη και ώρα 10:00 πμ οι 

υπογράφοντες: 

1. Ιωάννης Μάμαλης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. ως πρόεδρος 

2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. ως μέλος 

3. Κωνσταντίνος Έξαρχος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. ως μέλος 

που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και 

σύμφωνα με: 

- Την υπ. αριθ. 117503/3697/31-07-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 

εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001. 

- Την υπ. αριθ.19/1205/29-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Π.Η., έγκρισης προσφυγής σε διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016 για την 

εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου και κατασκευή προστατευτικού 

τοιχίου στην Τ.Κ. Χουλιαράδων  λόγω επικινδυνότητας ». 

- Tην αριθ. 1/63/10-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΞ8Κ7Λ9-Α09) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου περί συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμών 

- Το με Αρ. Πρωτ. 103844/9833/17-08-2020 έγγραφο με θέμα Πρόσκληση σε διαδικασία 

διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αριθ. 32 παρ 2γ του Ν.4412/2016 
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- Την υπ. αριθ. 110416/10485/19-08-2020 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού της  Δ/νσης Τεχνικών  Έργων  ΠΕΙ, με συνημμένο το πρακτικό κλήρωσης 

τακτικών και αναπληρωματικών μελών αυτής   

Συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι. προκειμένου να διενεργήσουμε τον 

διαγωνισμό αυτό. 

Ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν παρουσιάστηκε κανένας οικονομικός 

φορέας. Μετά το πέρας που τάχθηκε από την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με 

τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν4412/2016 ως χρόνος λήξεως επίδοσης 

προσφορών ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών. 

Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι κατέθεσαν 

εμπρόθεσμα προσφορά σε αυτό (3) τρείς οικονομικοί φορείς 

(αρ.πρωτ.:114421/10806/27.08.2020, 114426/10807/27.08.2020, 114427/10808/27.08.2020) 

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα 

καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε  

από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε  η επωνυμία του 

οικονομικού φορέα, ο  εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις 

συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία 

αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν. 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής 

τους  στο πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε σε ανοικτή 

συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον 

Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων 

τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό (πίνακας 1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ (1) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

Σειρά 

κατάταξης 

προσέλευσης 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

κατάταξης 

(μειοδοσίας) 

Ποσό 

προσφοράς 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

(%) 

1 ΡΑΠΤΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1η 43.985,39€ 10,00% 

2 ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3η 47.893,55€ 2,00% 

3 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΟΥΧΡΗΣΤΟΥ 2η 46.916,13€ 4,00% 

 

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 
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και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες 

διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και 

στρογγυλοποιήσεων.  

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον 

κατωτέρω πίνακα (2) κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά).  

ΠΙΝΑΚΑΣ (2) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής 
Επιχείρησης 

α/α 
προσφοράς 
(υποβολής) 

Ποσό 
προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

Με.Εκπ. 
% 

1ος ΡΑΠΤΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  1η  43.985,39€  10,00% 

2ος ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  3η 46.916,13€  4,00% 

3ος ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  2η 47.893,55€  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 άρ.32 παρ. 2γ του 

Ν4412/2016, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την μικρότερη προσφορά - 

μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση) βελτίωσε την προσφερόμενη έκπτωση του από το 10% 

σε 12%. 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον 

κατωτέρω πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.  

ΠΙΝΑΚΑΣ (3) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

(υποβολής) 

Ποσό 

προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

Με.Εκπ. 

% 

1ος ΡΑΠΤΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  1η 43.006,46€ 12,00% 

2ος ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΟΥΧΡΗΣΤΟΥ  3η 46.916,13€ 4,00% 

3ος ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  2η 47.893,55€ 2,00% 
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Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα 
«ΡΑΠΤΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», με ποσοστό έκπτωσης Εμ: 12,00%, συνολικό ποσό 
προ Φ.Π.Α: 43.006,46€ και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.  

Η παραπάνω προσωρινή μειοδότης υπέβαλε τα δικαιολογητικά 
(αρ.πρωτ.115839/10967/31-08-2020), σε συνέχεια του (114421/10806/27.08.2020) εγγράφου 
της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. για υποβολή δικαιολογητικών προς έλεγχο προκειμένου να προχωρήσει η 
διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασης υλοποίησης του έργου του ως άνω θέματος. 

Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία στις 04.09.2020 προχώρησε στη μονογραφή των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών και ύστερα από τον έλεγχό τους διαπίστωσε:   

 Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 

 Συνολικά τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους 

της πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32, 

παρ.2γ του Ν.4412/2016 και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού 
και την ανάθεση της σύμβασης στην προσωρινή ανάδοχο «ΡΑΠΤΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», με ποσοστό έκπτωσης 12,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: 43.006,46€ και 
εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στην εν λόγω μειοδότη.  

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό. 
 

Ιωάννινα 04.09.2020 

Η  Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο Πρόεδρος 

 

Ιωάννης Μάμαλης 

Τα μέλη 

 

 

Κωνσταντίνος Γκεσούλης 

 

Κωνσταντίνος Έξαρχος 
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1475/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μπουραζάνι – Αηδονοχώρι – Ιερά Μονή 
Μολυβδοσκέπαστης», αναδόχου «Γεώργιος Ι. Ντάφλης - Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-12-2020. 

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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9678/28-08-2020 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 2128/03-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

 «…. . 2. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕΠ 830.3. Η Μελέτη του έργου, 

προϋπολογισμού 74.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών 

Έργων της ΠΗ-ΠΕΙ και εγκρίθηκε με την 71611/6841/29-05-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου ΠΕΙ. 4. Η έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης και η κατακύρωση του αποτελέσματος για την κατασκευή του έργου του θέματος έγινε με 

την υπ' αρ. 28/2246/23-09-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στον οικονομικό φορέα “Γεώργιος Ι. 

Ντάφλης - Ε.Δ.Ε.” με προσφορά 31.819,99 € με το Φ.Π.Α. και έκπτωση 57,00%. 5 . Το συμφωνητικό για την 

κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις 22/10/2019 μεταξύ του Κου Περιφερειάρχη Ιωαννίνων και του 

εκπροσώπου του αναδόχου του έργου για ποσό 25.661,29 € χωρίς το Φ.Π.Α. 6 . Η συμβατική προθεσμία 

περαίωσης των εργασιών του έργου έληγε στις 22/03/2020. Δόθηκε πρώτη παράταση προθεσμίας για την 

περάτωση του έργου έως την 30/8/2020 με την υπ' αρ. 10/540/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής.7 . Με την από 03/08/2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση της προθεσμίας μέχρι τις 

30/12/2020 για τους λόγους που αναφέρει σε αυτή. Ύστερα από τα παραπάνω, προκειμένου να 

κατασκευαστούν οι εναπομείνασες εργασίες του συμβατικού αντικειμένου που αφορούν σε ασφαλτικές 

αποκαταστάσεις και ανέρχονται στο 50% περίπου του έργου, κάτι που δεν ήταν εφικτό κατά την τελευταία 

περίοδο λόγω καθυστερήσεων στην αγορά υλικών εξαιτίας του covid 19, ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση 

παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι τις 30/12/2020..….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μπουραζάνι – Αηδονοχώρι – Ιερά Μονή Μολυβδοσκέπαστης», 
αναδόχου «Γεώργιος Ι. Ντάφλης - Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-12-2020, 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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1476/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια υλικών για την προστασία της επαρχιακής οδού Κράψη-Ανατολική από όμβρια». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 11050/04-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2130/04-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: … 

6. Την υπ’ αριθ.   117229/3831  από  02-09-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001 και τίτλο : «Συντήρηση-Αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου  

Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», Υποέργο: «Προμήθεια υλικών για την προστασία της επαρχιακής οδού 

Κράψη-Ανατολική από όμβρια». 

7. Την από 3-09-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι υπάρχει   ανάγκη για την προμήθεια ,  

αμμοχάλικου για οδοστρωσία, σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 και χαλύβδινου δομικού πλέγματος  Β500C 

για την παρεμπόδιση των όμβριων να εισέρχονται σε περιοχές κατολισθήσεων.  

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

προστασία της επαρχιακής οδού Κράψη-Ανατολική από όμβρια», 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 2018-
2020», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την προστασία της 
επαρχιακής οδού Κράψη-Ανατολική από όμβρια», βάσει της από 03-09-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια 
αμμοχάλικου για οδοστρωσία, σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 και χαλύβδινου δομικού πλέγματος  
Β500C για την παρεμπόδιση εισροής, των όμβριων, σε περιοχές κατολισθήσεων. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1477/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών επί της οδού Αυχένας Αμπελοχωρίου-
Ραφταναίοι-Κτιστάδες (προμήθεια υλικών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10942/02-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2110/02-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: … 

6. Την υπ’ αριθ.   115649/3779  από  31-08-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001 και τίτλο : «Συντήρηση-Αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου  

Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», Υποέργο: «Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών 

επί της οδού Αυχένας Αμπελοχωρίου-Ραφταναίοι-Κτιστάδες (προμήθεια υλικών». 

7. Την από 1-09-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι υπάρχει  ανάγκη για την προμήθεια ,  κοκκώδους 

υλικού για κατασκευή επιχωμάτων, θραυστού αμμοχάλικου για οδοστρωσία καθώς και ασφαλτομίγματος για 

την άμεση αποκατάσταση των φθορών που παρουσιάζει το οδόστρωμα της επαρχιακής οδού Αυχένας 

Αμπελοχωρίου-Ραφταναίοι-Κτιστάδες..  

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

αποκατάσταση ζημιών επί της οδού Αυχένας Αμπελοχωρίου-Ραφταναίοι-Κτιστάδες (προμήθεια υλικών)», 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 2018-
2020», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την άμεση 
αποκατάσταση ζημιών επί της οδού Αυχένας Αμπελοχωρίου-Ραφταναίοι-Κτιστάδες (προμήθεια υλικών)», 
βάσει της από 01-09-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια κοκκώδους υλικού για την κατασκευή 
επιχωμάτων, θραυστού αμμοχάλικου για οδοστρωσία, καθώς επίσης και ασφαλτομίγματος για την άμεση 
αποκατάσταση των φθορών που παρουσιάζει το οδόστρωμα της επαρχιακής οδού Αυχένας 
Αμπελοχωρίου-Ραφταναίοι-Κτιστάδες. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1478/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων στην 3η επαρχιακή οδό προς 
γέφυρα Γκόγκου». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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. 11126/03-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2125/03-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας  υπόψη : … 

6. Την υπ’ αριθ.   120794/3944  από  08-09-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.000,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001 και τίτλο : «Συντήρηση-Αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου  

Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», Υποέργο: «Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση 

καθιζήσεων στην 3η επαρχιακή οδό προς γέφυρα Γκόγκου». 

7. Την από 8-09-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για την προμήθεια  κοκκώδους 

υλικού για κατασκευή εξυγιάνσεων,  αμμοχάλικου οδοστρωσίας και ασφαλτομίγματος για την άμεση 

αποκατάσταση καθιζήσεων που έχουν γίνει επί της 3ης επαρχιακής οδού και στην περιοχή της γέφυρας 

Γκόγκου  διότι η εν λόγω επαρχιακή οδός κινδυνεύει στην  περιοχή της γέφυρας  με διακοπή της κυκλοφορίας. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση 

καθιζήσεων στην 3η επαρχιακή οδό προς γέφυρα Γκόγκου», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 

ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.000,00€ (με Φ.Π.Α.)…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση-Αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου  Περιφέρειας Ηπείρου 2018-
2020» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την άμεση 
αποκατάσταση καθιζήσεων στην 3η επαρχιακή οδό προς γέφυρα Γκόγκου», βάσει της από 08-09-2020 
τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει 
ανάγκη για την προμήθεια  κοκκώδους υλικού για κατασκευή εξυγιάνσεων, αμμοχάλικου οδοστρωσίας 
και ασφαλτομίγματος για την άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων που έχουν γίνει επί της 3ης επαρχιακής 
οδού και στην περιοχή της γέφυρας Γκόγκου διότι η εν λόγω επαρχιακή οδός κινδυνεύει στην περιοχή 
της γέφυρας με διακοπή της κυκλοφορίας. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1479/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 του Πρακτικού 3/03-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 
55.000,00 με ΦΠΑ, για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες και 
Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού 
(επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του 
στρατηγικού έργου “Improving water management and supply infrastructure via smart 
technologies, policies tools” με το ακρωνύμιο "SAVE-WATER”», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 
2014-2020" 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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. 

6. Την αριθμ. 10/549/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ (44.355,00 € πλέον ΦΠΑ 
10.645,00 €), για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες και 
Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού 
(επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού 
έργου “Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” 
με το ακρωνύμιο "SAVE-WATER”», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg 
IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020" του έργου της ΣΑΕΠ 518/6, 
με ΚΑ 2018ΕΠ51860034. Επίσης, καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, με τους 
όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1380/30-03-2020 
εισήγησή της και συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη της προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 
4412/2016, τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του διαγωνισμού. 

7. Την αριθμ. 13/742/22-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, η αριθμ. 57508/1869/21-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΦΝΩ7Λ9-8Δ8) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου περί παράτασης υποβολής προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες και Εργαστηριακές Αναλύσεις 
Φυσικοχημικών, Χημικών και Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού (επιφανειακών νερών) για τα έτη 
2019-2021 Περιοχής Π.Ε. Ιωαννίνων και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού 
έργου “Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” 
με το ακρωνύμιο “SAVE WATER”». 

8. Την αριθμ. 14/838/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία απορρίφθηκε η 
από 18-05-2020 ένσταση της εταιρείας «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Ο.Ε.», με δ.τ. 
«ΗΠ.ΕΡ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ», κατά της αριθ. πρωτ. 54176/1776/12-05-2020 Διακήρυξης 
συνοπτικού διαγωνισμού του θέματος, για τους λόγους που αναφέρονται στο συνημμένο στην 
απόφαση, από 03-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 221 
παρ.11 α του Ν. 4412/2016). 

9. Την αριθμ. πρωτ. 63369/2036/10-06-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (αντίγραφο 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1295/11-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.),  με θέμα: 
«Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες και 
Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού 
(επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού 
έργου “Improving water  management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” 
με το ακρωνύμιο “SAVE- WATER”» με συνημμένο το Πρακτικό 1/10-06-2020 της Επιτροπής 
Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 
15/873/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

10. Την αριθμ. 15/936/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού του θέματος, επειδή η αρχική διαγωνιστική διαδικασία 
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ματαιώθηκε, βάσει της αριθμ. πρωτ. 63369/2036/10-06-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, και καταρτίσθηκε η νέα διακήρυξη, με τροποποίηση των όρων της αρχικής, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, για την 
ανάθεση του έργου, σε διαπιστευμένο εργαστήριο, το οποίο θα διενεργήσει μηνιαίες δειγματοληψίες 
και εργαστηριακές αναλύσεις των εν λόγω δειγμάτων (φυσικοχημικών, χημικών και μικροβιολογικών 
παραμέτρων) με σκοπό την παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων σε διάφορες θέσεις της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως επανασυντάχθηκαν από την αρμόδια 
Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. 
πρωτ. 2455/19-06-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

11. Την αριθμ. 19/1199/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα 
Πρακτικά 1ο/17-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών 
προσφορών) και 2ο/23-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της 
Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. πρωτ. 
83866/2669/1.7.2020 διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ (44.355,00 € πλέον ΦΠΑ 
10.645,00 €) για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες και 
Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού 
(επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού 
έργου “Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” 
με το ακρωνύμιο "SAVE-WATER”», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
“Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020" του έργου της 
ΣΑΕΠ 518/6, με ΚΑ 2018ΕΠ51860034 και σύμφωνα με τα οποία αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης 
του διαγωνισμού, η εταιρεία «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», της οποίας η προσφορά 
υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον 
διαγωνισμό, η τεχνική της προσφορά ήταν πλήρης και σύμφωνη με τους όρους και της απαιτήσεις 
της διακήρυξης, και προσέφερε την χαμηλότερη τιμή, ποσού € 38.500,12 με ΦΠΑ. 

12. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3917/07-09-2020 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 2143/07-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση, το 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού 
του θέματος που αφορά στην κατακύρωση του διαγωνισμού. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό 3/03-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. πρωτ. 
83899/2669/1.7.2020 διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ (44.355,00 € πλέον ΦΠΑ 
10.645,00 €) για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες και 
Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού 
(επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού 
έργου “Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” με 
το ακρωνύμιο "SAVE-WATER”», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg IPA II 
Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020" του έργου της ΣΑΕΠ 518/6, με ΚΑ 
2018ΕΠ51860034 

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 
του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» που υπέβαλλε η εταιρεία «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», η οποία αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, βάσει των Πρακτικών 
1ο/17-07-2020 και 2ο/23-07-2020 της Επιτροπής Διενέργειας, που εγκρίθηκαν με την αριθμ. 19/1199/29-
07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αφού διαπίστωσε την ορθότητα και πληρότητα των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ομόφωνα εισηγείται την 
κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη, εταιρεία «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
Α.Ε.» με ποσό προσφοράς 31.048,48.€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 38.500,12 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει 
της αριθμ. πρωτ. 83866/2669/1.7.2020 διακήρυξης, προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ (44.355,00 € 
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πλέον ΦΠΑ 10.645,00 €) για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες και 
Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού 
(επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού 
έργου “Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” με 
το ακρωνύμιο "SAVE-WATER”», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg IPA 
II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020" του έργου της ΣΑΕΠ 518/6, με ΚΑ 
2018ΕΠ51860034 

στην εταιρεία «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», της οποίας η προσφορά υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα, πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό, η τεχνική της 
προσφορά ήταν πλήρης και σύμφωνη με τους όρους και της απαιτήσεις της διακήρυξης, και προσέφερε 
την χαμηλότερη τιμή, ποσού € 38.500,12 με ΦΠΑ, βάσει των Πρακτικών 1ο/17-07-2020 (αποσφράγιση 
και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και 2ο/23-07-2020 (αποσφράγιση 
και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, τα οποία 
εγκρίθηκαν με την αριθμ. 19/1199/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα δε 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισε, ήταν πλήρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, 
σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό 3/03-09-2020 της Επιτροπής Διενέργειας. 

 Εγκρίνει την σύναψη συμβάσεως με την ανωτέρω μειοδότρια εταιρεία «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», ως ανάδοχο για την «Παροχή Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες και Εργαστηριακές 
Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού (επιφανειακών νερών) 
Π.Ε. Ιωαννίνων και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου “Improving water 
management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” με το ακρωνύμιο "SAVE-
WATER”», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg IPA II Cross-border 
Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020" στο ποσό των € 38.500,12 με ΦΠΑ, με δαπάνη η 
οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 518/6, με ΚΑ 2018ΕΠ51860034, («Εξωτερικοί 
Συνεργάτες & Υπηρεσίες»), σύμφωνα με την αριθμ. 32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

  
Της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨Improving water management and supply 

infrastructure via smart technologies, policies tools”» με το ακρωνύμιο «SAVE-WATER», προϋπολογισμού 

44.355,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, από πιστώσεις του ΠΔΕ της Περιφέρειας Ηπείρου και 

ειδικότερα της ΣΑΕΠ 518/6, με κωδικό αριθμό έργου 2018ΕΠ51860034 (Interreg IPA II Cross-border 

Cooperation Programme Greece - Albania) . 

 

Στα Ιωάννινα, την 3η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση στο Γραφείο 

327  του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 1) η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

του Διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 10/549/15.04.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Ηπείρου αποτελούμενη από τους: 

α. Τσιάρα Ευάγγελο, υπάλληλο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου, 

του   κλάδου Π.Ε Περιβάλλοντος, ως Πρόεδρο 

β. Γεωργίου Δημήτριο, υπάλληλο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου, 

του   κλάδου Τ.Ε Ηλ/γων Μηχανικών, ως μέλος και 

γ. Αθανασίου Σπυρίδωνα, υπάλληλο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας 

Ηπείρου, Επόπτης Δημόσιας Υγείας, ως μέλος,  

  

με αντικείμενο την αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του 

διαγωνισμού, της εταιρείας  «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», η οποία προσέφερε την χαμηλότερη 

τιμή, δηλαδή 31.048,48€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 38.500,12€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε τη νόμιμη συγκρότηση και 

σύγκλιση της Επιτροπής και την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη 

της: 

 

1.Την υπ΄αριθμ. 19/1199//29.07.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με την 

οποία 

    αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης, η εταιρεία «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.»,  

2. Το με αριθ. πρωτ. οικ. 108951/3550/14.8.2020 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού με θέμα 

την «Προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό μειοδότη του Συνοπτικού 

Διαγωνισμού για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 

                                

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
Αριθ. Διακήρυξης: 83866/2669/1.07.2020 

 

 
 
 
 
ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ, 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) 
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨Improving water 
management and supply infrastructure via smart 
technologies, policies tools με το ακρωνύμιο 
SAVE-WATER" 
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ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ) Π.Ε. 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨Improving water 

management and supply infrastructure via smart technologies, policies tool”με το ακρωνύμιο «SAVE-

WATER» 

3.  Τα οριζόμενα στην με αριθμ. 83866/2669/1.07.2020 διακήρυξη του διαγωνισμού 

 

Η Επιτροπή, προχώρησε στην εκτέλεση της διαδικασίας της αποσφράγισης του φακέλου με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά κατακύρωσης» και διαπίστωσε ότι η εταιρεία έχει καταθέσει εμπρόθεσμα με τον υπ’ αριθ. 

πρωτ. 112586/3653/24.08.2020 φάκελο σε έντυπη μορφή, όλα τα απαιτούμενα  από  τη διακήρυξη 

δικαιολογητικά. 

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού διαπιστώθηκε η ορθότητα και πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, όπως αυτά καθορίζονται από τους όρους της διακήρυξης, η Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης Διαγωνισμού ομόφωνα εισηγείται:  

 

Την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» με  ποσό 

προσφοράς των 31.048,48.€ χωρίς το ΦΠΑ ήτοι 38.500,12€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε πέντε (5) αντίγραφα. 

 

Η Επιτροπή 

 

     O  Πρόεδρος                                                                                 Τα Μέλη 

 

 Τσιάρας Ευάγγελος         Γεωργίου Δημήτριος                          Αθανασίου Σπυρίδων  

 Π.Ε. Περιβάλλοντος                    Τ.Ε. Ηλ/γων Μηχανικών                            Επόπτης Δημόσιας Υγείας 
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1480/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 του Πρακτικού 4/03-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, 
προϋπολογισμού € 69.500,00 με ΦΠΑ, για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή 
υπηρεσιών  διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης για την υλοποίηση του έργου 
«TheRout_Net – Thematic Routes and Networks», του Διασυνοριακού Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020», της ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 
2019ΕΠ31860009 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, 

http://www.php.gov.gr/
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το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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. 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. 13/720/22-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής, ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 69.500,00 με 
ΦΠΑ (56.048,39 € πλέον ΦΠΑ 13.451,61 €), για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή 
υπηρεσιών  διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης για την υλοποίηση του έργου 
«TheRout_Net – Thematic Routes and Networks», του Διασυνοριακού Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020», της ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 
2019ΕΠ31860009, με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την 
αρμόδια Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάπτεται στην αριθμ. πρωτ. 1904/20-05-2020 εισήγηση αυτής. Επίσης, συγκροτήθηκε 
και ορίσθηκαν τα μέλη, της προβλεπόμενης στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριμελούς 
Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

7. Την αριθμ. 14/792/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
ματαιώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του θέματος, επειδή 
κρίθηκε αναγκαία η συμπλήρωση/διόρθωση της διακήρυξης, σύμφωνα με το Πρακτικό 1/03-
06-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, και εγκρίθηκε η επαναπροκήρυξη του 
διαγωνισμού και καταρτίσθηκε η νέα διακήρυξη, με τροποποίηση των όρων της αρχικής, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάθεση  υπηρεσιών που αφορούν στην  
υποστήριξη της Περιφέρειας για την διοικητική και οικονομική διαχείριση στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου «TheRout_Net», με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως 
επανασυντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1904/03-06-2020 εισήγηση της 
Υπηρεσίας. 

8. Την αριθμ. 19/1200/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκαν τα Πρακτικά 2/22-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και 3/27-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, βάσει 
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της αριθμ. πρωτ. 68578/2201/5.6.2020 διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, 
προϋπολογισμού € 69.500,00 με ΦΠΑ, (56.048,39 € πλέον ΦΠΑ 13.451,61 €), για την 
επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών  διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης για 
την υλοποίηση του έργου «TheRout_Net – Thematic Routes and Networks», του 
Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020», της 
ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 2019ΕΠ31860009 και σύμφωνα με τα οποία: 

Α. Απορρίφθηκε η προσφορά της εταιρείας «Βανίδης Χ. Ιωάννης-Media Suite», κατά το 
στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, επειδή δεν προσκόμισε τις υπεύθυνες 
δηλώσεις των μελών της ομάδας έργου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο Β.4.2. της 
διακήρυξης. 

Β. Απορρίφθηκε η προσφορά της εταιρείας «Stratis ΕΠΕ» κατά το στάδιο αξιολόγησης ων 
τεχνικών προσφορών, λόγω απορριπτικής βαθμολογίας στο κριτήριο 1, επειδή 
συγκέντρωσε βαθμολογία μικρότερη του 100 και επομένως η προσφορά της παρουσιάζει 
σημαντικές αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, όπως προβλέπεται 
στην παράγραφο 2.3.2 αυτής και 

Γ. Αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «TREK DEVELOPMENT AE», της οποίας 
η προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης 
συμμετοχής στον διαγωνισμό, η τεχνική της προσφορά καλύπτει τις υποχρεωτικές 
απαιτήσεις της Διακήρυξης για κάθε κριτήριο και βαθμολογήθηκε με Τελικό Βαθμό 99,90 η 
δε οικονομική της προσφορά, ποσού € 35.000,00 χωρίς ΦΠΑ, βαθμολογήθηκε με Τελικό 
Βαθμό Οικονομικής Προσφοράς (Τ.Β.Ο.Π.) =100,00 και είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, καθώς 
παρουσιάζει τον μέγιστο Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) =99,91. 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3918/07-09-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2145/07-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία 
η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το 4ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του 
συνοπτικού διαγωνισμού του θέματος που αφορά στην κατακύρωση του διαγωνισμού. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό 4/03-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. πρωτ. 
68578/2201/5.6.2020 διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προϋπολογισμού € 
69.500,00 με ΦΠΑ, (56.048,39 € πλέον ΦΠΑ 13.451,61 €) για την επιλογή αναδόχου για την 
«Παροχή υπηρεσιών  διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης για την υλοποίηση του έργου 
«TheRout_Net – Thematic Routes and Networks», του Διασυνοριακού Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 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, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην 
αποσφράγιση και έλεγχο του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» που υπέβαλλε η εταιρεία 
«TREK DEVELOPMENT AE», η οποία αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, 
βάσει των Πρακτικών 2/22-07-2020 και 3/27-07-2020 της επιτροπής Διενέργειας, που 
εγκρίθηκαν με την αριθμ. 19/1200/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αφού διαπίστωσε την πληρότητα των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ομόφωνα εισηγείται την 
κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη, εταιρεία «TREK DEVELOPMENT 
AE». 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
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 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του συνοπτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει 
της αριθμ. πρωτ. 68578/2201/5.6.2020 διακήρυξης, προϋπολογισμού 69.500,00 με ΦΠΑ, 
(56.048,39 € πλέον ΦΠΑ 13.451,61 €) για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών  
διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης για την υλοποίηση του έργου «TheRout_Net – Thematic 
Routes and Networks», του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE 
- ITALY 2014-2020», της ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 2019ΕΠ31860009 

στην εταιρεία «TREK DEVELOPMENT AE», της οποίας η προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα 
και πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό, η τεχνική της 
προσφορά καλύπτει τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της Διακήρυξης για κάθε κριτήριο και 
βαθμολογήθηκε με Τελικό Βαθμό 99,90 η δε οικονομική της προσφορά, ποσού € 35.000,00 
χωρίς ΦΠΑ, βαθμολογήθηκε με Τελικό Βαθμό Οικονομικής Προσφοράς (Τ.Β.Ο.Π.) =100,00 και 
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας-τιμής, καθώς παρουσιάζει τον μέγιστο Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς 
(Τ.Β.Σ.Π.) =99,91 βάσει των Πρακτικών 2/22-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και 3/27-07-2020 (αποσφράγιση και 
αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, τα οποία 
εγκρίθηκαν με την αριθμ. 19/1200/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα δε 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισε, ήταν πλήρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
διακήρυξη, σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό 4/03-09-2020 της Επιτροπής Διενέργειας. 

 Εγκρίνει την σύναψη συμβάσεως με την ανωτέρω μειοδότρια εταιρεία «TREK DEVELOPMENT 
AE», ως ανάδοχο για την «Παροχή υπηρεσιών  διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης για την 
υλοποίηση του έργου «TheRout_Net – Thematic Routes and Networks», του Διασυνοριακού 
Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020», στο ποσό των € 
35.000,00 χωρίς ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 318/6 
με Κ.Α. 2019ΕΠ31860009 και τίτλο «TheRout_Net, MIS 5041731, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, 
GRIT 2014-20», σύμφωνα με την αριθμ. 4/278/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 

Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού 

του έργου «Παροχή υπηρεσιών διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης για την υλοποίηση 

του έργου «TheRout_Net – Thematic Routes and Networks», η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ 

αριθ. 13/720/22-05-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ 

60027Λ9-ΞΧΗ), αποτελούμενη από τους : 

1. Ηγουμενίδου Βασιλική, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ 

Ιωαννίνων, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων),  ως πρόεδρο 

2. Μπακοπούλου Ευγενία, Προϊσταμένη της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

Περιφέρειας Ηπείρου, ως τακτικό μέλος 

3.  Σακκά Ευάγγελο, προϊστάμενο της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως τακτικό μέλος 

συνήλθε στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο γραφείο 306 της Δ/νσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου με παρόντα όλα τα μέλη της σε 

δημόσια συνεδρίαση, έπειτα από την από 1-9-2020 ηλεκτρονική πρόσκληση της προέδρου στα 

μέλη καθώς και στις εταιρείες που υπέβαλαν αποδεκτές προσφορές (παράγραφος 3.2 

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

της διακήρυξης), προκειμένου να προβούν στην αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης που κατέθεσε η εταιρεία TREK DEVELOPMENT AE στις 31.8.2020 στην Δι.Α.Π της 

Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΠ 115889/3788), έπειτα από την πρόσκληση υπ’ αριθ. 

113185/3667/25.8.2020 της Υπηρεσίας. 

Στην συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν εκπρόσωποι εκ μέρους των υποψήφιων αναδόχων . 

Η επιτροπή έλεγξε την ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και διαπίστωσε ότι αυτά είχαν κατατεθεί εμπρόθεσμα (Α.Π. ΔΙΑΠ: 

115889/3788/31.8.20202) καθότι η προσκόμιση τους είχε ζητηθεί με το υπ' αριθμ. 

113185/3667/25.8.2020 έγγραφο της ΔΙΑΠ Περιφέρειας Ηπείρου. Στη συνέχεια προέβη στην 

αποσφράγιση του φακέλου, εξέτασε το περιεχόμενο του και διαπίστωσε ότι τα 

προσκομισθέντα δικαιολογητικά ήταν σύμφωνα με οριζόμενα στα άρθρα 2.2.8.2 Αποδεικτικά 

μέσα και 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου της διακήρυξης. 

Κατόπιν τούτου η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον ανάδοχο TREK 

DEVELOPMENT AE. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 

Το παρόν πρακτικό υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε τρία (3) αντίτυπα και υποβάλλεται  στη 

Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ώστε να προβεί στις νόμιμες διαδικασίες ως 

Αναθέτουσα Αρχή.  

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Ηγουμενίδου Βασιλική 

Μπακοπούλου Ευγενία 

Σακκάς Ευάγγελος 
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1482/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της 
Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β’ εξάμηνο, έτους 2020, 
για την υλοποίηση των προγραμμάτων ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
(ΦΕΚ 145/Α΄/2016), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και 
εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με 
θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)» του Αν. 
Υπ. Οικονομικών. 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3852/03-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2118/03-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«….Έχοντας υπόψη: 

 Η ΔΙΑΠ με την αριθ. απόφαση 746(ΦΕΚ 1107/30-3-3017) ορίσθηκε Ενδιάμεσος Φορέας του 

Επιχειρησιακού Προγραμματισμού  Ήπειρος 2014-2020 , άξονας προτεραιότητας 01:"Ενίσχυση της 

περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ" , με θεματικό στόχο 03:" 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων 

ΕΣΠΑ   

 Την αριθ, πρωτ 91915/2908/15-7-2020  απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης  ποσού 35000 ευρώ σε 

βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 018/2 Ηπείρου με ΚΑ 2011ΕΠ1820003 ¨Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και 

οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές εργασίες" " (Υποέργο: Δαπάνη υπερωριακής απασχόλησης Β 

εξαμήνου έτους 2020 της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την υλοποίηση των προγραμμάτων 

ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ).  

 Την αριθ. πρωτ; 82948/2659/1-7-2020  (ΦΕΚ Β 3645/2-9-2020) απόφαση περί "Καθιέρωσης υπερωριακής 

εργασίας  για το β΄ εξάμηνο, έτους 2020  για το προσωπικό που υπηρετεί στην Περιφέρεια Ηπείρου ή είναι 

με διάθεση στην ΔΙΑΠ και συγκροτεί την ομάδα εργασίας του επιχειρησιακού προγράμματος Ήπειρος 

2014-2020" 

 Τις αυξημένες υποχρεώσεις του προσωπικού της για την υλοποίηση των δράσεων αυτών . 

Εισηγούμαστε Την έγκριση  της δαπάνης ποσού 35000 ευρώ σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 018/2 Ηπείρου με 

ΚΑ 2011ΕΠ1820003 ¨Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές εργασίες" " 

(Υποέργο: Δαπάνη υπερωριακής απασχόλησης Β εξαμήνου έτους 2020 της Δ/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού για την υλοποίηση των προγραμμάτων ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ). 

…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 35.000,00 και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος του έργου της 
ΣΑΕΠ 018/2 Ηπείρου με ΚΑ 2011ΕΠ1820003 και τίτλο “Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά 
έξοδα και αμοιβές για ειδικές εργασίες" (Υποέργο: Δαπάνη υπερωριακής απασχόλησης Β εξαμήνου έτους 
2020 της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την υλοποίηση των προγραμμάτων ενίσχυσης 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ), για την καταβολή αμοιβής υπερωριακής εργασίας των 
υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Β’ εξάμηνο 
έτους 2020, για την υλοποίηση των προγραμμάτων ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ, 
λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων του προσωπικού της Υπηρεσίας για την υλοποίηση των δράσεων 
αυτών, σύμφωνα με την αριθμ. 82948/2659/1-7-2020 (ΦΕΚ Β 3645/2-9-2020) απόφαση του 
Περιφερειάρχη 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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1483/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, για προσλήψεις τακτικού 
προσωπικού, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 
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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 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 εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 115276/7579/31-08-2020 
έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 2112/02-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση 
πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στην Περιφέρεια Ηπείρου «… Ύστερα από το αριθμ. 
47668/28-7-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Έγκριση προσλήψεων τακτικού 
προσωπικού στους Δήμους και στις Περιφέρειες της Χώρας στο πλαίσιο του ετήσιου 
προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020», της «ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2020» του 
Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4622/2019, όπου ορίζεται ότι, οι 
προσλήψεις προσωπικού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διενεργούνται βάσει ετήσιου 
προγραμματισμού, είναι απαραίτητη δε η λήψη απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, μετά 
από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής ….». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
επεσήμανε ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά, κατά τη συζήτηση του θέματος στη συνεδρίαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εισηγείται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1στ) 
του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού στην Περιφέρεια Ηπείρου, στο πλαίσιο του ετήσιου 
προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020, ως η αριθμ. πρωτ. 115276/7579/31-08-2020 
εισηγητική έκθεση της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας 
παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής: 

«…… 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                
 & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                 

Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                             
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                               
Ταχ. Δ/νση    : Πλ. Πύρρου  1 
Διοικητήριο – Τ.Κ.  45 221  
Πληροφορίες : Β. Γεωργάκη 
Τηλέφωνο       : 26510 87235 
FAX                 : 26510 28556 
Email               : v.georgaki@php.gov.gr 
 

 
 Ιωάννινα, 31-08-2020 

 Αριθμ. Πρωτ. :115876/7579  
 
 

ΠΡΟΣ: Οικονομική Επιτροπή 
                                         Περιφέρειας Ηπείρου 
             
                                 ( ΔΙΑ της ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ) 
  
 

  
ΘΕΜΑ : «Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού 
προσλήψεων για το έτος 2020». 
 
 
Η Δ/νση  Διοίκησης της Περιφέρειας  Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

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. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 8 του Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ Α΄17) «Ενδυνάμωση Α.Σ.Ε.Π., 

ενίσχυση και αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 

δημόσιας διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄, 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου 

Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα 

επείγοντα ζητήματα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α’ 28) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τις διατάξεις της παρ.20α του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012, σύμφωνα με τις οποίες, για 

την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού τακτικού προσωπικού καθώς και των 

έμμισθων δικηγόρων και νομικών συμβούλων στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 14 του 

Ν.2190/1994 όπως ισχύει (όπου εντάσσονται και οι ΟΤΑ και οι επιχειρήσεις αυτών) απαιτείται 

έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. 

8.  Το αριθμ. 47668/28-7-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Έγκριση προσλήψεων 
τακτικού προσωπικού στους Δήμους και στις Περιφέρειες της Χώρας στο πλαίσιο του ετήσιου 
προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020»   

9. Την «ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2020» του υπουργείου Εσωτερικών με την οποία εγκρίνονται στην 

Περιφέρεια Ηπείρου οι παρακάτω προσλήψεις για το 2020:6 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, 5 ΠΕ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, 1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 3 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. 

10. Την αρ. πρωτ. 11399/7515/26-08-2020 απόφαση Κατανομής θέσεων προσωπικού στις 
οργανικές μονάδες της Περιφέρειας Ηπείρου ( ΨΑΡΡ7Λ9-ΣΒΒ). 

mailto:v.georgaki@php.gov.gr
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11. Τις διατάξεις του Π.Δ.50/2001 (ΦΕΚ 39/τ. Α’/05-03-2001) «Καθορισμός των προσόντων 

διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

12. Το γεγονός ότι έχει γίνει σχετική πρόβλεψη πιστώσεων για το έτος 2020 και εφεξής στους ΚΑΕ 
0211,0213,228,292,293 και 0294 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προκύπτει από τις αρ. πρωτ. 
108734/7210/25-08-2020, 3224/25-8-2020, 109188/14813/17-08-2020,110723/4084/31-08-
2020 Βεβαιώσεις Ύπαρξης Πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού, της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού ΠΕ Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας, αντίστοιχα. 

13. Το γεγονός ότι όπως προκύπτει από την υφιστάμενη στελέχωση των υπηρεσιών της 

Περιφέρειας Ηπείρου, παρατηρείται έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, σε ευαίσθητους 

τομείς υπηρεσιών όπως η Κτηνιατρική, οι Τεχνικές Υπηρεσίες, κλπ., με αποτέλεσμα να 

αυξάνονται οι συσσωρευμένες υπηρεσιακές εκκρεμότητες. 

14. Το γεγονός ότι οι παραπάνω αιτούμενες προς κάλυψη θέσεις είναι κενές, έχουν αναρτηθεί στο 

Ψηφιακό Οργανόγραμμα του Δήμου και έχουν συνταχθεί τα αντίστοιχα ειδικά περιγράμματα 

θέσεων εργασίας. 

15. Το γεγονός ότι για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού / πλήρωση των 
κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στις Περιφέρειες αποφασίζει το Περιφερειακό 
Συμβούλιο μετά από Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής 

Εισηγείται 

Ύστερα από το αριθμ. 47668/28-7-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Έγκριση 
προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους Δήμους και στις Περιφέρειες της Χώρας στο πλαίσιο του 
ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020», της «ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2020» του 
Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4622/2019, όπου ορίζεται ότι, οι 
προσλήψεις προσωπικού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διενεργούνται βάσει ετήσιου 
προγραμματισμού, είναι απαραίτητη δε η λήψη απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, μετά από 
εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης  σχετικά με την  
έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στην Περιφέρεια Ηπείρου ως εξής: 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΠΕ 
 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 
1 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΕ 
           ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΠΕ 
 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 
1 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
1 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
1 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΠΕ 
 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 
3 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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ΠΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-XHMIΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
1 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΠΕ 
 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 
1 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

& ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 

Οι παραπάνω  προς κάλυψη θέσεις είναι δεσμευμένες, έχουν αναρτηθεί στο Ψηφιακό 
Οργανόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου και έχουν συνταχθεί τα αντίστοιχα ειδικά περιγράμματα 
θέσεων εργασίας  

Ο αν. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης 

 Οικονομικών Υπηρεσιών & Εσωτερικής Λειτουργίας 

 

    Δήμος Τσολακούδης                                                    

 

…………». 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1484/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, για προσλήψεις τακτικού 
προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

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

5. Την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 115879/7580/31-08-2020 
έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 2113/02-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση 
πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στην Περιφέρεια Ηπείρου την κάλυψη τριάντα επτά (37) 
κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού 
προσλήψεων για το έτος 2021 «… Ύστερα από την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29-07-
2020 (ΑΔΑ: 9ΦΗ446ΜΤΛ6-ΣΧΚ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ετήσιος προγραμματισμός 
προσλήψεων…….δημόσιου τομέα 2021», τις εισηγήσεις των Δ/νσεων Διοικητικού-Οικονομικού των 
Περιφερειακών Ενοτήτων και σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4622/2019, όπου ορίζεται ότι, οι 
προσλήψεις προσωπικού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διενεργούνται βάσει ετήσιου 
προγραμματισμού, προβλέπεται δε σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 176 και 244 του Ν. 
3852 / 2010 ( ΦΕΚ 87 / Α΄ / 2010 ), όπως ισχύουν, ότι για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων 
προσωπικού / πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στις Περιφέρειες 
αποφασίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής….». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
επεσήμανε ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά, κατά τη συζήτηση του θέματος στη συνεδρίαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου.. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εισηγείται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1στ) 
του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού, για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 
2021, ως η αριθμ. πρωτ. 115879/7580/31-08-2020 εισηγητική έκθεση της Δ/νσης Διοίκησης της 
Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής: 

«…… 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                
 & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                 

Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                             
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                               
Ταχ. Δ/νση    : Πλ. Πύρρου  1 
Διοικητήριο – Τ.Κ.  45 221  
Πληροφορίες : Β. Γεωργάκη 
Τηλέφωνο       : 26510 87235 
FAX                 : 26510 28556 
Email               : v.georgaki@php.gov.gr 
 
 

 
 Ιωάννινα, 31-08-2020 

 Αριθμ. Πρωτ. :  115879/7580  
 
 

ΠΡΟΣ: Οικονομική Επιτροπή 
                                         Περιφέρειας Ηπείρου 
             
                                 ( ΔΙΑ της ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ) 
  
 

mailto:v.georgaki@php.gov.gr
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ΘΕΜΑ : «Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού 
προσλήψεων για το έτος 2021». 
 
 
Η Δ/νση  Διοίκησης της Περιφέρειας  Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

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. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 8 του Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ Α΄17) «Ενδυνάμωση Α.Σ.Ε.Π., 

ενίσχυση και αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 

δημόσιας διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄, 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου 

Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα 

επείγοντα ζητήματα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α’ 28) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τις διατάξεις της παρ.20α του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012, σύμφωνα με τις οποίες, για 

την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού τακτικού προσωπικού καθώς και των 

έμμισθων δικηγόρων και νομικών συμβούλων στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 14 του 

Ν.2190/1994 όπως ισχύει (όπου εντάσσονται και οι ΟΤΑ και οι επιχειρήσεις αυτών) απαιτείται 

έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. 

8.  Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29-07-2020 (ΑΔΑ: 9ΦΗ446ΜΤΛ6-ΣΧΚ) εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του 

δημοσίου τομέα έτους 2021»,  
9. Το με αριθ. πρωτ. 47668/28-07-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το 

οποίο μας γνωστοποιείται ότι, δυνάμει της με αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/104/13657/16-07-2020 

απόφασης έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της με αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 

280/Α), εγκρίθηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου οι παρακάτω προσλήψεις για το 2020:6 ΠΕ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, 5 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, 1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 3 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ στο πλαίσιο του 

ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020. 

10. Την αρ. πρωτ. 11399/7515/26-08-2020 απόφαση Κατανομής θέσεων προσωπικού στις 
οργανικές μονάδες της Περιφέρειας Ηπείρου ( ΨΑΡΡ7Λ9-ΣΒΒ). 

11. Τις διατάξεις του Π.Δ.50/2001 (ΦΕΚ 39/τ. Α’/05-03-2001) «Καθορισμός των προσόντων 

διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

12. Το γεγονός ότι όπως προκύπτει από την υφιστάμενη στελέχωση των υπηρεσιών της 

Περιφέρειας Ηπείρου, παρατηρείται έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, σε ευαίσθητους 

τομείς υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι συσσωρευμένες υπηρεσιακές 

εκκρεμότητες. 

13. Το γεγονός ότι για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού / πλήρωση των 
κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στις Περιφέρειες αποφασίζει το Περιφερειακό 
Συμβούλιο μετά από Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής 

 
Εισηγείται 
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Ύστερα από την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29-07-2020 (ΑΔΑ: 9ΦΗ446ΜΤΛ6-ΣΧΚ) 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων…….δημόσιου τομέα 
2021», τις εισηγήσεις των Δ/νσεων Διοικητικού-Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων και 
σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4622/2019, όπου ορίζεται ότι, οι προσλήψεις προσωπικού φορέων 
της Γενικής Κυβέρνησης διενεργούνται βάσει ετήσιου προγραμματισμού, προβλέπεται δε σε εφαρμογή 
των διατάξεων των άρθρων 176 και 244 του Ν. 3852 / 2010 ( ΦΕΚ 87 / Α΄ / 2010 ), όπως ισχύουν, ότι 
για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού / πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων 
μόνιμου προσωπικού στις Περιφέρειες αποφασίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από Εισήγηση της 
Οικονομικής Επιτροπής. σας γνωρίζουμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες, ότι αιτούμαστε την 
κάλυψη τριάντα επτά (37) κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού στην Περιφέρεια Ηπείρου 
σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί και λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 

 
1. Τον αριθμό των υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία 
και κλάδο, για το τακτικό προσωπικό. 
2. Τις αποχωρήσεις του τακτικού προσωπικού όπως προέκυψαν κατά το έτος 2020. Επισημαίνουμε 
ότι πέραν των αυτοδίκαιων αποχωρήσεων, λόγω ορίου ηλικίας, αναμένονται και επιπλέον 
αποχωρήσεις υπαλλήλων οι οποίοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αλλά δεν 
υποχρεούνται ακόμη να αποχωρήσουν. Ο αριθμός αυτών των αποχωρήσεων, όπως και τυχόν 
επιπλέον αποχωρήσεων για άλλους λόγους (παραίτηση ή μετάταξη σε άλλο φορέα) δεν είναι 
εφικτό να προβλεφθούν. 
3. Το γεγονός ότι: α) η με αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/104/13657/16-07-2020 απόφαση έγκρισης της 
Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της με αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α) αφορά στην κάλυψη με 
διορισμό μόνο δεκαπέντε 15 θέσεων τακτικού προσωπικού, και (β) ο μεγάλος αριθμός των 
αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδοτήσεων και  κινητικότητας. 
4. Τις υφιστάμενες ανάγκες των υπηρεσιών για στελέχωση, λόγω σοβαρότατων ελλείψεων σε 
ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο ανά κατηγορία και κλάδο έχει ως ακολούθως: 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΠΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

1 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΤΜΗΜΑ 

ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΠΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

1 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  

ΠΕ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ-
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 

1 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ | ΤΜΗΜΑ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΑΡΤΑΣ 

 ΠΕ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ-
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 

1 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ | ΤΜΗΜΑ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΑΡΤΑΣ 

 ΠΕ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ-
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 

1 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ | ΤΜΗΜΑ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΑΡΤΑΣ 

ΠΕ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ-
ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

1 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ | ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕ 

ΑΡΤΑΣ 

ΠΕ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ-
ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

1 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ | ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ 
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ΚΑΙ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕ 

ΑΡΤΑΣ 

ΠΕ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ-
ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

1 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ | ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕ ΑΡΤΑΣ 

ΠΕ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ-
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 

1 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΤΜΗΜΑ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΠΕ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ-
ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

1 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΤΜΗΜΑ 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΤΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

1 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΤΕ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

1 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ | ΤΜΗΜΑ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΑΡΤΑΣ 

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ 

ΑΡΤΑΣ 

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΑΡΤΑΣ 

ΤΕ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
–ΕΠΟΠΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

1 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΑΡΤΑΣ 

ΔΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

2 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑ 

ΔΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

3 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΕ  ΤΕΧΝΙΚΟΣ 2 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ  

ΔΕ  
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

9 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 3 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΥΕ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

1 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑ 

 
Οι παραπάνω  προς κάλυψη θέσεις είναι δεσμευμένες, έχουν αναρτηθεί στο Ψηφιακό 

Οργανόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου  και έχουν συνταχθεί τα αντίστοιχα ειδικά περιγράμματα 
θέσεων εργασίας. 

Επισημαίνεται ότι στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου  οικονομικού 
έτους 2021 θα εγγραφούν οι απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του 
παραπάνω προσωπικού και θα υπάρξει ανάλογη μέριμνα για την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων 
στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.  
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Ο αν. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης 

 Οικονομικών Υπηρεσιών & Εσωτερικής Λειτουργίας 

 

    Δήμος Τσολακούδης                                                    

…………». 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1485/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 31ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έκτακτων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
λόγω 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 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 εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ. 7749/03-09-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2122/03-09-2020 αντίστοιχα στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την 
οποία εισηγείται, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, την έγκριση 
δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης έκτακτων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων, λόγω Covid-
19, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα, ως εξής:   

«… Έχοντας υπόψη προφορικά αιτήματα και ανάγκες συγκεκριμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Ηπείρου - 

Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και προκειμένου να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία των Δ/νσεων της 

Περιφέρειας Ηπείρου δεδομένης και της συνεχιζόμενης προσπάθειας περιορισμού της εξάπλωσης του νέου 

κορωνοϊού COVID-19 εισηγούμαστε την έγκριση της παρακάτω δαπάνης: 

Διενέργεια προληπτικών τεστ COVID.19.PCR λόγω συνεχιζόμενων και έκτακτων αναγκών αποτροπής της 

διάδοσης του COVID-19 συνολικής δαπάνης 20.000 € πλέον ΦΠΑ. (ΕΦ:072 ΚΑΕ 5152). Η δαπάνη θα βαρύνει 

τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου....». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 5152 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 για την κάλυψη των έκτακτων 
λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για τη διενέργεια 
προληπτικών τεστ COVID.19.PCR λόγω των συνεχιζόμενων και έκτακτων αναγκών αποτροπής της 
διάδοσης του COVID-19, και προκειμένου να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία των Δ/νσεων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, στο πλαίσιο της  προσπάθειας περιορισμού της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού COVID-19. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. 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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1486/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας 
(ταχυμεταφορά με courier-απλής και συστημένης), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 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 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7691/03-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 2120/03-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  

«…. ► A) Σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τη δαπάνη ύψους 20.000,00 €, με Φ.Π.Α. και δεσμευτείτε για τη 

διάθεση της σχετικής πίστωσης, αμέσως μετά την έναρξη εκτέλεσης του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 

2021, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 0829, για την ανάθεση της υπηρεσίας της διακίνησης της 

επείγουσας αλληλογραφίας (ταχυμεταφορά με courier), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων 

της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021. 

► Β) Σας παρακαλούμε ακόμη όπως εγκρίνετε τη δαπάνη ύψους 20.000,00 €, (δεν προβλέπεται Φ.Π.Α.) και 

δεσμευτείτε για τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, αμέσως μετά την έναρξη εκτέλεσης του προϋπολογισμού, 

οικονομικού έτους 2021, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 0823, για την ανάθεση της υπηρεσίας 

της διακίνησης της κοινής (απλής και συστημένης) αλληλογραφίας, των υπηρεσιών της Περιφερειακής 

Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021 …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α.   Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 20.000,00 με ΦΠΑ για την ανάθεση υπηρεσιών διακίνησης 

της επείγουσας αλληλογραφίας (ταχυμεταφορά με courier), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021, και τη διάθεση πίστωσης ποσού € 0,01 σε βάρος 
των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0829 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 
/Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2020, καθώς και τη δέσμευση των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0829 του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2021 (πολυετής δέσμευση πίστωσης), για ποσό € 20.000,00 
με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016. 

Β. Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 20.000,00 (δεν προβλέπεται Φ.Π.Α.) για την ανάθεση 

υπηρεσιών διακίνησης της κοινής (απλής και συστημένης) αλληλογραφίας, για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021, και τη διάθεση πίστωσης 
ποσού € 0,01 σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0823 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου /Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2020, καθώς και τη δέσμευση των πιστώσεων του ΕΦ 072, 
ΚΑΕ 0823 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2021 (πολυετής δέσμευση πίστωσης), για 
ποσό € 20.000,00 σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016. 

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

ΑΔΑ: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1487/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση υποέργου 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το 
με αρ. πρωτ. 4365/03-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2127/03-09-2020 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την  οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση  δαπάνης 
και τη διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργου του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
ΚΑ 2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 
(π.κ.2013ΕΠ03000013)». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κάτωθι δαπάνης και τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, 
σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση 
αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)», για την εκπόνηση του κάτωθι 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου με τη ΔΕΔΔΗΕ όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω 
πίνακα, ως εξής:  

Υποέργο Προϋπολογισμός € 

Έγκριση Διάθεσης πίστωσης & 

ορισμός αποφαινομένων 

οργάνων 

Επέκταση δικτύου για ηλεκτροδότηση αγροτικών 

δραστηριοτήτων  στον  Μεσοπόταμο του Δήμου 

Πάργας   

3.373,18 118251/3867/03-09-2020 

ΣΥΝΟΛΟ 3.373,18  

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1488/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη 
διοργάνωση της 72ης Πανελλήνιας Συνάντησης Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους με το 
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, στις 26 & 27 Σεπτεμβρίου 2020, στα Ιωάννινα. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ
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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 Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
2793/28-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2101/31-08-2020 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της 72ης Πανελλήνιας 
Συνάντησης Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, στα 
Ιωάννινα, στις 26 & 27 Σεπτεμβρίου 2020. 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής επεσήμανε ότι η 
εκδήλωση πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, για λόγους δημόσιας 
υγείας και υπό την αυστηρή τήρηση των σχετικών υγειονομικών διατάξεων. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, επεσήμανε και πάλι ότι οι δαπάνες 
για τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε διάφορες εκδηλώσεις, διοργανώσεις, αποστολές κλπ, 
απαιτούν πάρα πολλά χρήματα και πρέπει να αξιολογούνται ανάλογα, ενώ επιπλέον τόνισε 
ότι, λόγω του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί 
και αυστηροί στην τήρηση των σχετικών υγειονομικών διατάξεων, για την προστασία της 
δημόσιας υγείας. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 1.500,00 € 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», για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη 
διοργάνωση της 72ης Πανελλήνιας Συνάντησης Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους, με το Σώμα 
Ελλήνων Προσκόπων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, στις 26 & 27 Σεπτεμβρίου 
2020 και έχει σκοπό την ανάδειξη και προβολή της φυσικής ομορφιάς των Ιωαννίνων, των 
μνημείων, του πολιτισμού και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, σύμφωνα με την 
αριθμ. πρωτ. 2793/28-08-2020 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 θα συμμετέχει στη διοργάνωση της 72ης Πανελλήνιας 

Συνάντησης Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, στα Ιωάννινα στις 26-27/09/2020.  

Πρόκειται  για συνάντηση με συμμετοχές από την Ελλάδα και την Κύπρο η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε 

διαφορετικά μέρη της Ελλάδος με σκοπό την γνώση, ανάδειξη και προβολή των γραφικών και παραδοσιακών τόπων 

της Ελλάδος.  

Με την συμμετοχή της στις παραπάνω εκδηλώσεις η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την 

ανάδειξη και προβολή της φυσικής ομορφιάς των Ιωαννίνων, για τα μνημεία, τον πολιτισμό  και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της περιοχής.  
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Στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες πολιτιστικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα του Σώματος 

Ελλήνων Προσκόπων.  

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για τη διοργάνωση της 72ης Πανελλήνιας Συνάντησης 

Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους, ως εξής: (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», Υποέργο: Συμμετοχή 

της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της 72ης Πανελλήνιας Συνάντησης Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους με 

το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, στα Ιωάννινα στις 26-27/09/2020.....». 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1491/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της 14ης Σεπτεμβρίου, ως 
Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό 
Κράτος στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 832/08-09-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2178/08-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία 
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Παρακαλούμε να εγκρίνετε την οργάνωση της εκδήλωσης εορτασμού της  επετείου για τον εορτασμό της  

Ημέρας  Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος, που θα γίνει 

φέτος και βάσει του προγράμματος, στις 20 Σεπτεμβρίου 2020 και την κύρια ευθύνη έχει η Περιφέρεια 

Ηπείρου.  

Αναφέρουμε ότι οι εκδηλώσεις θα γίνουν στην Ανατολή Ιωαννίνων με τη συνεργασία του Δήμου Ιωαννιτών, 

της Αδελφότητας των Ποντίων και Μικρασιατών Ηπείρου και του Μικρασιατικού Συλλόγου Νεοκαισάρειας 

Ιωαννίνων. Δεδομένου ότι η οργάνωση και τέλεση της εν λόγω εκδήλωσης, που αφορά στην επέτειο εθνικών 

και ιστορικών γεγονότων, υπαγορεύεται από την ηθική υποχρέωση απόδοσης τιμής που οφείλουμε στα θύματα 

της μικρασιατικής καταστροφής και έχει καθιερωθεί με το Π.Δ. 304/21-9-01 (ΦΕΚ Α 207-διορθ. σφαλμ. στο 

ΦΕΚ 257 Α 2-11-01).   

Η αφύπνιση της εθνικής μας συνείδησης, αλλά και το ιερό χρέος απέναντι στους Έλληνες της Μικράς Ασίας, 

να εναντιωνόμαστε σε κάθε είδους θηριωδία, που έχει ως στόχο την προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

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, Θεία Λειτουργία- δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση,  καταθέσεις στεφάνων στο 

Μνημείο των Αλησμόνητων Πατρίδων, χαιρετισμοί επισήμων, ομιλία και κέρασμα.  

Οι δαπάνες περιλαμβάνουν έκδοση προσκλήσεων, αγορά στεφάνων, προμήθεια σταριού για την 

επιμνημόσυνη δέηση, γλυκισμάτων και ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης.. 

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 2020, 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 εκδηλώσεως εορτασμού της 
επετείου για τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς 
Ασίας από το Τουρκικό Κράτος, που θα πραγματοποιηθεί, βάσει του προγράμματος στις 20 
Σεπτεμβρίου 2020, στην Ανατολή Ιωαννίνων, με τη συνεργασία του Δήμου Ιωαννιτών, της 
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Αδελφότητας Ποντίων και Μικρασιατών Ηπείρου και του Μικρασιατικού Συλλόγου 
Νεοκαισάρειας Ιωαννίνων. 

Η εκδήλωση περιλαμβάνει Θεία Λειτουργία - δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση,  καταθέσεις 
στεφάνων στο Μνημείο των Αλησμόνητων Πατρίδων, χαιρετισμοί επισήμων, ομιλία και 
κέρασμα. 

Η οργάνωση και τέλεση της εν λόγω εκδήλωσης, που αφορά στην επέτειο εθνικών και 
ιστορικών γεγονότων, υπαγορεύεται από την ηθική υποχρέωση απόδοσης τιμής που 
οφείλουμε στα θύματα της μικρασιατικής καταστροφής και έχει καθιερωθεί με το Π.Δ. 
304/21-9-01 (ΦΕΚ Α 207-διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 257 Α 2-11-01). Η αφύπνιση της εθνικής 
μας συνείδησης, αλλά και το ιερό χρέος απέναντι στους Έλληνες της Μικράς Ασίας, να 
εναντιωνόμαστε σε κάθε είδους θηριωδία, που έχει ως στόχο την προσβολή της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

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. 

 Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.200,00 πλέον ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη των εξόδων της ανωτέρω εκδήλωσης, που 
περιλαμβάνουν την έκδοση προσκλήσεων, αγορά στεφάνων, προμήθεια σιταριού για την 
επιμνημόσυνη δέηση, γλυκισμάτων και ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1492/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 «Εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης χώρων απορροής (καταβόθρες) όμβριων 
υδάτων στην ευρύτερη περιοχή των Δ.Δ Ελευθερίου και Καταβόθρας (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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ



-118- 
 

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. 11451/08-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2186/08-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας  υπόψη : … 

6. Την υπ’ αριθ. 119545/3908 από  07-09-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 

και τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020» 

Υποέργο: «Εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης χώρων απορροής (καταβόθρες) όμβριων υδάτων στην 

ευρύτερη περιοχή των Δ.Δ Ελευθερίου και Καταβόθρας (παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από  08-09-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες καθαρισμού και 

αποκατάστασης των σημείων απορροής των ομβρίων (Καταβόθρες), στην ευρύτερη περιοχή του Δ.Δ. 

Καταβόθρας και Ελευθερίου, αφού για πολλά χρόνια τα συγκεκριμένα σημεία δεν έχουν καθαριστεί με 

αποτέλεσμα να πλημμυρίζει όλη η περιοχή. Θα γίνει καθαρισμός φερτών υλικών, βλάστησης και προσχώσεων, 

καθώς και διαμόρφωσης όλου του χώρου για την διευθέτηση της ροής προς τα σημεία αυτά.   

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

διαμόρφωσης χώρων απορροής (καταβόθρες) όμβριων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή των Δ.Δ Ελευθερίου 

και Καταβόθρας (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 καθαρισμού και διαμόρφωσης χώρων 
απορροής (καταβόθρες) όμβριων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή των Δ.Δ Ελευθερίου και Καταβόθρας 
(παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 08-09-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, λόγω του γεγονότος ότι αφορά σε εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης των 
σημείων απορροής των ομβρίων (Καταβόθρες), στην ευρύτερη περιοχή του Δ.Δ. Καταβόθρας και 
Ελευθερίου, αφού για πολλά χρόνια τα συγκεκριμένα σημεία δεν έχουν καθαριστεί με αποτέλεσμα να 
πλημμυρίζει όλη η περιοχή και συγκεκριμένα, εργασίες καθαρισμού φερτών υλικών, βλάστησης και 
προσχώσεων, καθώς και διαμόρφωσης όλου του χώρου για την διευθέτηση της ροής προς τα σημεία 
αυτά. 

 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: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1493/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή πεζοδρομίων και βελτίωση 
της 4ης επαρχιακής οδού εντός των ορίων του Δήμου Αρταίων», προϋπολογισμού 80.000,00 € 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 12/671/13-05-2020 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 έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή πεζοδρομίων και βελτίωση της 4ης επαρχιακής οδού εντός των ορίων του 
Δήμου Αρταίων», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση) 64.516,13 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 80.000,00 €, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην 
αριθμ. πρωτ. 940/04-05-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του 
έργου, με την αριθμ. πρωτ. αρ. 884/22-04-2020 απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Άρτας, σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9771.01.000 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. 
Άρτας οικ. έτους 2020,  σύμφωνα με την  αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, και την με α/α 1149 και αρ. πρωτ. 1517/28-04-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 1167 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης 
εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Άρτας. 

6. Την αριθμ. 13/729/22-05-2020 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 15-05-2020 κλήρωση 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

7. Την αριθμ. 17/1024/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 29-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), που 
διενεργήθηκε στις 29-06-2020, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 89967, για την κατασκευή του έργου 
της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή πεζοδρομίων και βελτίωση της 4ης επαρχιακής οδού εντός των ορίων 
του Δήμου Αρταίων», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα 
και αναθεώρηση) 64.516,13 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 80.000,00 €, σε βάρος των πιστώσεων 
του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9771.01.000 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. 
έτους 2020 και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση 
«ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα δύο και εξήντα ένα 
εκατοστά επί τοις εκατό (42,61 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 
32.194,80 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 37.024,35 € χωρίς ΦΠΑ και 45.910,19 € με 
ΦΠΑ. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1806/01-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2104/01-09-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 
01-09-2020 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του 
θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών και βρήκε 
αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη, εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην Εργοληπτική 
Επιχείρηση «ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα δύο και 
εξήντα ένα εκατοστά επί τοις εκατό (42,61 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο 
ποσό 32.194,80 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 37.024,35 € χωρίς ΦΠΑ και 45.910,19 
€ με ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 01-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για την 
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), που 
διενεργήθηκε στις 29-06-2020, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 89967, για την κατασκευή του έργου της 
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Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή πεζοδρομίων και βελτίωση της 4ης επαρχιακής οδού εντός των ορίων του Δήμου 
Αρταίων», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 
64.516,13 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 80.000,00 €, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 
071.9771.01.000 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα 
την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ».  

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147, 
που διενεργήθηκε στις 29-06-2020, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή 
πεζοδρομίων και βελτίωση της 4ης επαρχιακής οδού εντός των ορίων του Δήμου Αρταίων», 
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 64.516,13 
€ και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 80.000,00 €, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 
071.9771.01.000 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, στην 
εργοληπτική επιχείρηση «ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα 
δύο και εξήντα ένα εκατοστά επί τοις εκατό (42,61 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και 
προσφερόμενο ποσό 32.194,80 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 37.024,35 € χωρίς ΦΠΑ 
και 45.910,19 € με ΦΠΑ,  

σύμφωνα με το από 29-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 
17/1024/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 01-09-2020 
Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία 
προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και 
των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΣΦΗΚΑΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο 
ποσό των 45.910,19 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9771.01.000 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020,  σύμφωνα με την  αριθμ. 
10/558/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 1149 και αρ. πρωτ. 1517/28-04-
2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1167 στο βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

 Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του 
Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση 
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με 
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα 
επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης 
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η 
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη 
της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. 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   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

  

  

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

«Κατασκευή πεζοδρομίων και βελτίωση της 4ης επαρχιακής οδού εντός των ορίων του 

Δήμου Αρταίων». 

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις 01.09.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 

1000 πμ οι: 

1. Αλεξία Παππά, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Περιφέρεια Ηπείρου, Πρόεδρος, 

2. Θεόδωρος Μπαλατσούκας, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Δήμος Αρταίων, Μέλος, και 

3. Κύρκος Κεφάλας, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Δήμος Αρταίων, Μέλος,  

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 13/729/22.05.2020 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής μετά την από 15.05.2020 ηλεκτρονική κλήρωση ΜΗΜΕΔ, 

συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να ολοκληρώσουμε το από 29.06.2020 πρακτικό της 

δημοπρασίας του παραπάνω έργου. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αρ. 17/1024/08.07.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με 

την οποία εγκρίθηκε το από 29.06.2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των 

διατάξεων του 117 του Ν 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 

«Κατασκευή πεζοδρομίων και βελτίωση της 4ης επαρχιακής οδού εντός των ορίων του Δήμου 

Αρταίων» προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης 

αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή 

έκπτωση σαράντα δύο και εξήντα ένα εκατοστά επί τοις εκατό (42,61 %) στις τιμές του 

Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 32.194,80 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση 

και ΦΠΑ, 37.024,35 € χωρίς ΦΠΑ και 45.910,19 € με ΦΠΑ. 

2. Το Αρ. Πρωτ. 1589/15.07.2020 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 17/1024/08.07.2020 

απόφασης 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. οικ. 1725/27.07.2020 

έγγραφό της, τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, τα 

δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2 - 23.10 της διακήρυξης. 

5. Τα δικαιολογητικά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, προσωρινού αναδόχου, 

που υποβλήθηκαν από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 
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6. Την από 04.08.2020 αίτηση της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, 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 

- 23.10 της διακήρυξης και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη. 

Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΣΦΗΚΑΣ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ, η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα δύο και εξήντα ένα εκατοστά 

επί τοις εκατό (42,61 %), με προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 37.024,35 € και συνολική δαπάνη 

με ΦΠΑ 45.910,19 €. 

Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 29.06.2020 Πρακτικού δημοπρασίας. 

 

 

 

 Άρτα, 01.09.2020  

 Η Επιτροπή  

   

   

1. Αξεξία Παππά 2. Θεόδωρος Μπαλατσούκας 3. Κύρκος Κεφάλας 
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1494/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 40ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 10-07-2020  ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 
παρακαμπτηρίων οδών σύνδεσης με επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού € 88.000,00 
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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 88.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9762.01.024.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, έργων 
χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020, για την εκτέλεση του έργου 
«Βελτίωση παρακαμπτηρίων οδών σύνδεσης με επαρχιακό δίκτυο». 

6. Την με α/α 1154 και αρ. πρωτ. 1520/28-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΞΘ7Λ9-ΜΒΗ) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 88.000,00 για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση 
παρακαμπτηρίων οδών σύνδεσης με επαρχιακό δίκτυο», σε βάρος των πιστώσεων του 
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9762.01.024.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας 
οικ. έτους 2020 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 1170 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

7. Την αριθμ. 13/728/22-05-2020 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 έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση παρακαμπτηρίων οδών 
σύνδεσης με επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού 88.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1026/14-05-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. πρωτ. αρ. 943/30-04-2020 απόφαση της 
ΔΤΕ/Π.Ε. Άρτας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 
071.9762.01.024.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 
2020,  σύμφωνα με την  αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
και την με α/α 1154 και αρ. πρωτ. 1520/28-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΞΘ7Λ9-ΜΒΗ) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1170 στο βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. Επίσης εγκρίθηκε 
η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Άρτας. 

8. Την αριθμ. 14/801/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
προέκυψαν από την από 01-06-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 

9. Την αριθμ. 18/1108/17-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 10-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του 
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Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), που διενεργήθηκε στις 10-07-2020, με α/α Συστήματος 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90645, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 
παρακαμπτηρίων οδών σύνδεσης με επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού 88.000,00 € με 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9762.01.024.01 του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020 και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός 
μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», η οποία 
προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα ένα επί τοις εκατό (51,00 %) στις τιμές του 
Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 30.229,87 € χωρίς απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και ΦΠΑ και 34.774,20 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη € 43.120,01 με 
ΦΠΑ. 

10. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1923/02-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2109/02-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα το από 01-09-2020 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής 
Διαγωνισμού του έργου του θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο 
έλεγχο των δικαιολογητικών και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη, εισηγείται την 
κατακύρωση της σύμβασης στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», η 
οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα ένα επί τοις εκατό (51,00 %) στις τιμές 
του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 30.229,87 € χωρίς απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και ΦΠΑ και 34.774,20 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη € 43.120,01 με 
ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 01-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για 
την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Α’147), που διενεργήθηκε στις 10-07-2020, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90645, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση παρακαμπτηρίων οδών σύνδεσης με 
επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού 88.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9762.01.024.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας 
οικ. έτους 2020,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης στην 
εργοληπτική επιχείρηση «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ». 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147, που διενεργήθηκε στις 10-07-2020, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Βελτίωση παρακαμπτηρίων οδών σύνδεσης με επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού 
88.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9762.01.024.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα 
ένα επί τοις εκατό (51,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 
30.229,87 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 34.774,20 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική 
δαπάνη € 43.120,01 με ΦΠΑ,  

σύμφωνα με το από 10-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με 
την αριθμ. 18/1108/17-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, 
από 01-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  
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 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΦΕΛΕΚΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Άρτας, στο ποσό των € 43.120,01 με ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9762.01.024.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας 
οικ. έτους 2020,  σύμφωνα με την αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, και την με α/α 1154 και αρ. πρωτ. 1520/28-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΞΘ7Λ9-ΜΒΗ) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1170 στο βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας 

 Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 
361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η 
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, 
πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης 
της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του έργου: «Βελτίωση 
παρακαμπτηρίων οδών σύνδεσης με επαρχιακό δίκτυο».  

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις 01.09.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 1000 πμ οι: 

1. Ευάγγελος Γιαμούρης, ΠΕ Μηχανικός, Πρόεδρος, 

2. Στέφανος Πανής, ΠΕ Μηχανικός, Μέλος, και 

3. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Μηχανικός, Μέλος,  

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 14/801/05.06.2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της 
διακήρυξης του Διαγωνισμού προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αρ. 18/1108/17.07.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία 
εγκρίθηκε το από 10.07.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των διατάξεων του άρθρου 
27 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση παρακαμπτηρίων 
οδών σύνδεσης με επαρχιακό δίκτυο» προϋπολογισμού 88.000,00 € με ΦΠΑ κατά την οποία, 
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», η οποία 
προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα ένα επί τοις εκατό (51,00 %) και προσφερόμενο ποσό 
χωρίς ΦΠΑ 34.774,20 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 43.120,01 €. 

2. Το αρ. πρωτ. 1714/28.07.2020 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 18/1108/17.07.2020 απόφασης στους 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο χρονικό 
διάστημα. 

4. Το αρ. πρωτ. οικ. 1868/10.08.2020 έγγραφο υποβολής δικαιολογητικών στον προσωρινό ανάδοχο κ. 
Ευάγγελο Φελέκη καθώς και την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών μέσω της λειτουργικότητας 
της «Επικοινωνίας» στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

5. Την από 20.08.2020 αίτηση του κ. Ευάγγελου Φελέκη (προσωρινού αναδόχου) με την οποία κατέθεσε 
σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά  καθώς και την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 

6. Το από 26.08.2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το αρ. πρωτ. οικ. 1975/26.08.2020 
έγγραφο για ελλείψεις στα δικαιολογητικά και την από 31.08.2020 αίτηση του κ. Ευάγγελου Φελέκη  
με την οποία υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο καθώς και την ηλεκτρονική 
υποβολή τους. 

Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη. 
Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΦΕΛΕΚΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», η οποία  προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα ένα επί τοις εκατό (51,00 %), με 
προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 34.774,20 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 43.120,01 €. 

Το παρόν συντάσσεται σε συνέχεια του από 10.07.2020 πρακτικού δημοπρασίας. 
 Άρτα, 01.09.2020 
 Η Επιτροπή 
  
 1. Ευάγγελος Γιαμούρης 
   
 2. Στέφανος Πανής 
   
 3. Μαρία Βασιλειάδη 

 
  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1495/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 41ο 

Έγκριση του από 28-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-08-2020  
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – προστασία πρανών υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας», 
προϋπολογισμού € 172.000,00 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/62/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020 και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/7/04-03-2020 και 8/29/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020 και 8/30/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του. 

7. Τις αριθμ. 10/558/15-04-2020 και 17/1027/08-07-2020 αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπάνης συνολικού ποσού € 172.000,00 με 
ΦΠΑ (€ 156.000,00 πλέον € 16.000,00 αντίστοιχα), και διάθεσης των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071. 9779.01.020.01 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, έργων 
χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020, για την εκτέλεση του έργου 
«Καθαρισμός – προστασία πρανών υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας». 

8. Την αριθμ. 19/1172/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – προστασία πρανών 
υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 138.709,68 € και συνολικής δαπάνης € 172.000,00 με ΦΠΑ, 
με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1706/23-07-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. πρωτ. 1698/22-07-2020 
απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Άρτας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.020.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας 
οικ. έτους 2020,  σύμφωνα με τις αριθμ. 10/558/15-04-2020 και 17/1027/08-07-2020 
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, και τις με α/α 1144 & 1618 και αρ. πρωτ. 1514/28-
04-2020 & 2760/20-07-2020 αντίστοιχα, αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες 
καταχωρήθηκαν με α/α 1164 & 1651 αντίστοιχα, στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. Επίσης εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Άρτας.  

9. Την αριθμ. 20/1270/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
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προέκυψαν από την από 03-08-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 

10. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2042/03-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2123/03-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
προς έγκριση, το από 28-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 28-08-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕ.ΚΑΤ. 
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. O.E.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα 
τέσσερα επί τοις εκατό (54,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο 
ποσό 55.475,52 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 63.806,46 € χωρίς ΦΠΑ.  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 28-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 
για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Α’147), που διενεργήθηκε στις 28-08-2020, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 91856, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – προστασία πρανών υδατορεμάτων 
Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση) 138.709,68 € και συνολικής δαπάνης € 172.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.020.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση 
«ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. O.E.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα 
τέσσερα επί τοις εκατό (54,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 
55.475,52 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 63.806,46 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική 
δαπάνη € 79.120,01 με ΦΠΑ. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. 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  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

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

 

που έγινε με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και το σύστημα 

προσφοράς του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου: 

«Καθαρισμός- προστασία πρανών υδατορεμάτων ΠΕ Άρτας». 

Στην Άρτα σήμερα την 28.08.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1000 πμ συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 

221 του Ν 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 20/1270/07.08.2020 (θέμα 47) 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να προβεί στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο 

διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ο οποίος έλαβε τον υπ΄ αριθ. 91856 αριθμό 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1. ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΣΚΟΥΦΑ, Πρόεδρος, 

2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Μέλος, και 

3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Μέλος.  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 

25.08.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 1000 πμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών η 28.08.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1000 πμ. 

 

1. Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν «σφραγισμένες» προσφορές από τους παρακάτω 

συμμετέχοντες: 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα 
Χρόνος υποβολής 

προσφοράς 

1 Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε  24/08/2020 19:12:33 

2 Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  24/08/2020 20:50:06 

3 ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ  24/08/2020 21:13:22 

4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  24/08/2020 21:22:43 

5 Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ  25/08/2020 09:07:25 

6 ΦΕΚΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  25/08/2020 09:13:04 

7 ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  25/08/2020 09:43:54 

8 ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. 
Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. 

25/08/2020 09:44:20 

9 Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 

25/08/2020 09:52:26 

2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων 

των προσφορών («Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά»). Στον 

ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την 
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Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας και κοινοποιήθηκε  δια μέσου της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος σε όλους τους  προσφέροντες. 

3. Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και 

αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους 

σχέσης βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.  Όλες 

οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις καταχωρήθηκαν στον 

παρακάτω πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας: 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία προσφέροντα Ποσοστό 

Προσφερόμενο 

ποσό 

(χωρίς απρόβλεπτα,  

αναθεώρηση & 

ΦΠΑ) 

1 163318 ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ καιδ.τ. 
Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. 

54,00 % 55.475,52 

2 163311 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 53,94 % 55.549,04 

3 162374 Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 49,70 % 60.667,10 

4 163223 ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 48,00 % 62.711,45 

5 163306 ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 44,88 % 66.476,48 

6 163280 ΦΕΚΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 44,00 % 67.535,41 

7 161989 Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ ΙΡΙΣ 
ΕΡΓΩ Ε.Ε 

40,94 % 71.226,91 

8 163314 Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. 
ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ 

30,94 % 83.286,81 

9 163336 Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 21,00 % 95.273,18 

4. Ακολούθως η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής» του άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά της 

μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και συγκεκριμένα: α) Το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ) και β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας 

από 2.774,19 € ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε 

αυθημερόν.  

5. Η Επιτροπή διαγωνισμού πραγματοποίησε τον απαραίτητο έλεγχο των εγγυητικών 

επιστολών βάσει του άρθρου 72 παρ.5 του ν.4412/2016 και διαπίστωσε την εγκυρότητά 

τους και την εμπρόθεσμη υποβολή τους. 

6. Από τον έλεγχο των προσφορών η Επιτροπή δεν κάνει δεκτή την εργοληπτική επιχείρηση 

«ΦΕΚΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» διότι η επωνυμία του προσφέροντα δεν συμπίπτει με την 

επωνυμία που αναγράφεται στο ΤΕΥΔ και στην Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, όπου 

αναγράφεται ως «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ». 

Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών προσφορών 

κατά σειρά μειοδοσίας: 

Α/Α 
Α/Α 

καταθ. 
Επωνυμία προσφέροντα Ποσοστό 

Προσφερόμενο ποσό 

(χωρίς απρόβλεπτα,  

αναθεώρηση & ΦΠΑ) 

1 163318 ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ καιδ.τ. 
Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. 

54,00 % 55.475,52 

2 163311 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 53,94 % 55.549,04 

3 162374 Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 49,70 % 60.667,10 

4 163223 ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 48,00 % 62.711,45 

5 163306 ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 44,88 % 66.476,48 

6 161989 Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ ΙΡΙΣ 
ΕΡΓΩ Ε.Ε 

40,94 % 71.226,91 

ΑΔΑ: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ



-134- 
 

7 163314 Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. 
ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ 

30,94 % 83.286,81 

8 163336 Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 21,00 % 95.273,18 

Μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται 

η εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. O.E.». Η 

Επιτροπή συντάσσει το παρόν πρακτικό και εισηγείται προς τη Οικονομική Επιτροπή 

Περιφέρειας Ηπείρου την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος 

προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα τέσσερα επί τοις εκατό (54,00 %) στις τιμές 

του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 55.475,52 € χωρίς απρόβλεπτα, 

αναθεώρηση και ΦΠΑ και 63.806,46 € χωρίς ΦΠΑ. 

 

 

    Άρτα, 28.08.2020  

 Η Επιτροπή  

   

   

1. Μαρία Βασιλάκη 2. Αικατερίνη Μουστάκα  3. Ευαγγελία Ιωάννου  
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1496/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 του από 25-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-08-2020  
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες ανάντη Ιστορικής γέφυρας Άρτας», προϋπολογισμού 
300.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

5. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

http://www.php.gov.gr/
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6. 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. 

7. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} 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.  

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

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020 και 8/30/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης 2ης και 3ης τροποποίησής του. 

6. Την υπ’ αριθμ. Δ19/2867/05-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΖ2Θ465ΧΘΞ-ΕΤΡ) απόφαση του Υπουργείου 
Υποδομών & Μεταφορών με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση και διάθεση πίστωσης 
300.000,00 € σε βάρος του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε. για 
το έργο με τίτλο «Επείγουσες εργασίες ανάντη Ιστορικής γέφυρας Άρτας». 

7. Την αριθμ. 15/897/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 250.000,00 με ΦΠΑ και διάθεσης των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ.071 και Κ.Α.Ε. 
9459.05.002.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 
2020, καθώς και την δέσμευση πιστώσεων ποσού 50.000,00 € της Π.Ε. Άρτας οικ. έτος 
2021 (πολυετής δέσμευση υποχρέωσης), για την εκτέλεση του υποέργου «Επείγουσες 
εργασίες ανάντη Ιστορικής γέφυρας Άρτας», της ΣΑΕ 572 του ΠΔΕ 2014ΣΕ57200002. 

8. Την αριθμ.17/1025/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες ανάντη 
Ιστορικής γέφυρας Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 241.935,48 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 300.000,00 €, 
με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1487/02-07-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. πρωτ. 1219/10-06-2020 
απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Ε.Φ.071 και Κ.Α.Ε. 9459.05.002.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Άρτας, σύμφωνα με την  αριθμ. 10/897/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
και την με α/α 1474 και αρ. πρωτ. 2396/26-06-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (οικ. 
έτος 2020: 250.000,00 € και οικ. έτος 2021: 50.000,00 €), η οποία καταχωρήθηκε με α/α 
1494 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού 
της Π.Ε. Άρτας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με 
μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.  

9. Την αριθμ. 19/1174/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
προέκυψαν από την από 21-07-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 
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10. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2057/04-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2135/04-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
προς έγκριση, το από 25-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 25-08-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΦΟΥΚΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα οκτώ και είκοσι 
εκατοστά επί τοις εκατό (58,20 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο 
ποσό 98.421,20 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 101.124,08 € χωρίς ΦΠΑ και 
125.393,86 € με ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 25-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 
για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Α’147), που διενεργήθηκε στις 25-08-2020, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90778, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες ανάντη Ιστορικής γέφυρας 
Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση) 241.935,48 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 300.000,00 € σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ.071 και Κ.Α.Ε. 9459.05.002.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας (ενάριθμο έργο 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του ΠΔΕ), 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση 
ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα οκτώ και είκοσι 
εκατοστά επί τοις εκατό (58,20 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο 
ποσό 98.421,20 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 101.124,08 € χωρίς ΦΠΑ και 
125.393,86 € με ΦΠΑ. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. 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  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

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

 

Στην Άρτα σήμερα της 25.08.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 

221 παρ.1 του Ν 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 19/1174/29.07.2020 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής μετά την από 21.07.2020 ηλεκτρονική κλήρωση ΜΗΜΕΔ, 

προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που 

κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επείγουσες εργασίες ανάντη Ιστορικής 

γέφυρας Άρτας», η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 90778 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, 

δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 20PROC007082692 2020-07-24. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1. ΚΥΡΚΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ, Πρόεδρος, 

2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΒΕΤΑΣ, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, Μέλος, και 

3. ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΑΣΤΟΡΑ, ΠΕ Χημικών Μηχανικών του ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, Μέλος,  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 

20.08.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1000 πμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

των προσφορών η 25.08.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 1000 πμ. 

 

1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή 

συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό 

κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 90778 και διαπίστωσε αφενός 

ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και 

αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές από τους 

παρακάτω συμμετέχοντες: 

 

α/α Ονοματεπώνυμο 

Ημερομηνία 

υποβολής 

προσφοράς 

Ώρα 

υποβολής 

προσφοράς 

 1 ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Ε.Δ.Ε. 10/08/2020 20:02:36 

 2 ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 17/08/2020 10:59:16 

 3 Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 18/08/2020 13:28:44 

 4 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18/08/2020 20:48:54 

 5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 19/08/2020 09:11:50 

 6 ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ & δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. 

Ο.Ε. 

19/08/2020 23:50:01 

 7 ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 20/08/2020 08:01:46 

 8 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 20/08/2020 08:35:07 

 9 Γ.Ν. & ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ 20/08/2020 09:40:06 

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=10411&tradingPartnerId=33676&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2081956475&oapc=4&oas=3s8iBkWrNZqUfCOhgr7aKA..
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 10 Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 

20/08/2020 09:41:42 

 11 ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 20/08/2020 09:42:41 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών.  

2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την 

αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος 

τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 

προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. 

3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα 

αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική 

Προσφορά» των προσφορών. 

4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι 

προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς 

αριθμούς κατάθεσης: 

 α/α Ονοματεπώνυμο Α/Α κατάθεσης 

 1 ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Ε.Δ.Ε. 162275 

 2 ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 162601 

 3 Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 162371 

 4 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 162774 

 5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 162916 

 6 ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ & δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. 162906 

 7 ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 162771 

 8 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 162911 

 9 Γ.Ν. & ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ 162898 

 10 Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 162916 

 11 ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 162903 

5. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και 

αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους 

σχέσης και διαπίστωσε ότι όλοι οι συμμετέχοντες γίνονται δεκτοί. Μετά τα παραπάνω 

συντάχθηκε ο πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας: 

 

α/α Ονοματεπώνυμο Έκπτωση 

Προσφερόμενο 

ποσό 

(χωρίς απρόβλεπτα,  

αναθεώρηση & 

ΦΠΑ) 

 1 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 58,20 % 87.905,66 

 2 Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 
53,20 % 98.421,20 

 3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 53,01 % 98.824,56 

 4 ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 52,61 % 99.674,43 

 5 Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 52,01 % 100.927,67 

 6 ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ & δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. 

Ο.Ε. 
51,20 % 102.627,42 

 7 Γ.Ν. & ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ 50,20 % 104.730,52 

 8 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 44,20 % 117.349,18 

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=10411&tradingPartnerId=33676&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2081956475&oapc=4&oas=3s8iBkWrNZqUfCOhgr7aKA..
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 9 ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 43,40 % 119.027,36 

 10 ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 41,00 % 124.083,44 

 11 ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Ε.Δ.Ε. 35,60 % 135.448,87 

6. Ακολούθως η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής» που είχαν υποβάλει οι συμμετέχοντες. Οι διαγωνιζόμενοι 

και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής: 

 

α/α Ονοματεπώνυμο 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΕΥΔ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ 

ΠΟΣΟ 

(€) 

 1 

ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

e-83398 

14/08/2020 

ΤΜΕΔΕ 

4.838,71 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

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

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 

e-83691 

19/08/2020 

ΤΜΕΔΕ 

4.839,00 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 3 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. 

e-82916 

07/08/2020 

ΤΜΕΔΕ 

4.838,71 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 4 

ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 

e-83536 

17/08/2020 

ΤΜΕΔΕ 

4.839,00 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 5 

Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

e-83225 

12/08/2020 

ΤΜΕΔΕ 

4.838,71 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 6 
ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ & δ.τ. 

Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. 

e-83451 

17/08/2020 

ΤΜΕΔΕ 

4.838,71 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 7 

Γ.Ν. & ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ 

e-83744 

20/08/2020 

ΤΜΕΔΕ 

4.839,00 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 8 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 

e-83260 

12/08/2020 

ΤΜΕΔΕ 

4.839,00 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 9 

ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 

e-82344 

30/07/2020 

ΤΜΕΔΕ 

4.840,00 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 10 

ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

e-83670 

19/08/2020 

ΤΜΕΔΕ 

4.840,00 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 11 
ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ 

ΜΗΧ/ΚΟΣ Ε.Δ.Ε. 

e-82957 

07/08/2020 

ΤΜΕΔΕ 

4.840,00 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

7. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5β της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από 

την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά 

από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο 

φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει 

για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (πχ εγγυήσεις του ΤΜΕΔΕ), οι οποίες φέρουν 

προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=10411&tradingPartnerId=33676&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2081956475&oapc=4&oas=3s8iBkWrNZqUfCOhgr7aKA..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=10411&tradingPartnerId=33676&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2081956475&oapc=4&oas=3s8iBkWrNZqUfCOhgr7aKA..
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8. Η Επιτροπή διαγωνισμού πραγματοποίησε τον απαραίτητο έλεγχο των εγγυητικών 

επιστολών βάσει του άρθρου 72 παρ.5 του Ν 4412/2016 και διαπίστωσε την εγκυρότητά 

τους. 

9. Από την παραπάνω διαδικασία προκύπτει ο πίνακας που ακολουθεί: 

 

α/α Ονοματεπώνυμο Έκπτωση 

Προσφερόμενο ποσό 

(χωρίς απρόβλεπτα,  

αναθεώρηση & ΦΠΑ) 

Παρατηρήσεις 

 1 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 58,20 % 87.905,66 ΔΕΚΤΟΣ 

 2 Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. 

ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 
53,20 % 98.421,20 ΔΕΚΤΟΣ 

 3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & 

ΣΙΑ Ο.Ε. 
53,01 % 98.824,56 ΔΕΚΤΟΣ 

 4 ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΥ 
52,61 % 99.674,43 ΔΕΚΤΟΣ 

 5 Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 52,01 % 100.927,67 ΔΕΚΤΟΣ 

 6 ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ & 

δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. 
51,20 % 102.627,42 ΔΕΚΤΟΣ 

 7 Γ.Ν. & ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. 

ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ 
50,20 % 104.730,52 ΔΕΚΤΟΣ 

 8 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 
44,20 % 117.349,18 ΔΕΚΤΟΣ 

 9 ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 43,40 % 119.027,36 ΔΕΚΤΟΣ 

 10 ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 41,00 % 124.083,44 ΔΕΚΤΟΣ 

 11 ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ 

ΜΗΧ/ΚΟΣ Ε.Δ.Ε. 
35,60 % 135.448,87 ΔΕΚΤΟΣ 

Μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται 

η εργοληπτική επιχείρηση ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 

 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την Διακήρυξη του έργου «Επείγουσες εργασίες ανάντη Ιστορ ικής γέφυρας 

Άρτας» η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/1025/08.07.2020 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

2. Τις υποβληθείσες προσφορές. 

3. Τις διατάξεις του Ν 4412/2016. 

4. Τον ανωτέρω πίνακα. 

Συντάσσει το παρόν πρακτικό και εισηγείται προς τη Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας 

Ηπείρου την έγκρισή του και τη ανακήρυξη προσωρινού ανάδοχου του έργου την 

εργοληπτική επιχείρηση ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 

πενήντα οκτώ και είκοσι εκατοστά επί τοις εκατό (58,20 %) στις τιμές του Τιμολογίου της 

μελέτης και προσφερόμενο ποσό 98.421,20 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 

101.124,08 € χωρίς ΦΠΑ και 125.393,86 € με ΦΠΑ. 

 

 Άρτα, 25.08.2020  

 Η Επιτροπή  

   

   

1. ΚΥΡΚΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΒΕΤΑΣ 3. ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΑΣΤΟΡΑ 
 

  

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=10411&tradingPartnerId=33676&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2081956475&oapc=4&oas=3s8iBkWrNZqUfCOhgr7aKA..
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1497/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 του από 04-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-09-2020  
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση ροής στραγγιστικού αύλακα από την περιοχή Αγίων Αναργύρων 
μέχρι το Ζούτο ποταμό», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/62/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020 και την όμοια, 
αριθμ. 2/7/04-03-2020 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 3/8/04-03-2020 και 4/15/13-03-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

7. Την αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 120.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.005 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, έργων 
χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020, για την εκτέλεση του έργου 
«Βελτίωση ροής στραγγιστικού αύλακα από την περιοχή Αγίων Αναργύρων μέχρι το Ζούτο 
ποταμό». 

8. Την αριθμ. 19/1171/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση ροής στραγγιστικού αύλακα 
από την περιοχή Αγίων Αναργύρων μέχρι το Ζούτο ποταμό», προϋπολογισμού 
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 96.774,19 € 
και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 120.000,00 € με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από 
την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 
1668/21-07-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του 
έργου, με την αριθμ. πρωτ. 1652/20-07-2020 απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Άρτας, και με δαπάνη 
η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.005 του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020,  σύμφωνα με την  αριθμ. 10/558/15-
04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 1142 και αρ. πρωτ. 1513/28-
04-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1163 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 
Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

9. Την αριθμ. 20/1269/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
προέκυψαν από την από 03-08-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 
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10. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2073/07-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2150/07-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
προς έγκριση, το από 04-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 04-09-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Κ. 
ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε», η οποία προσέφερε πενήντα τρία & εβδομήντα οχτώ επί τοις 
εκατό (53,78 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 38.888,06 
€ χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 44.730,24 € χωρίς ΦΠΑ και 55.465,50 με ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 04-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 
για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Α’147), που διενεργήθηκε στις 04-09-2020, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 91787, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση ροής στραγγιστικού αύλακα από την 
περιοχή Αγίων Αναργύρων μέχρι το Ζούτο ποταμό», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 96.774,19 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 
120.000,00 €, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.005 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση 
«Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε», η οποία προσέφερε πενήντα τρία & εβδομήντα οχτώ επί τοις 
εκατό (53,78 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 38.888,06 € 
χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 44.730,24 € χωρίς ΦΠΑ και 55.465,50 € με ΦΠΑ. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

 

 

 

 

 

 

Η Γραμματέας 

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

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

 

που έγινε με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και το σύστημα 

προσφοράς του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου: 

«Βελτίωση ροής στραγγιστικού αύλακα από την περιοχή Αγίων Αναργύρων μέχρι το Ζούτο 

ποταμό». 

Στην Άρτα σήμερα την 04.09.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1000 πμ συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 

221 του Ν 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 20/1269/07.08.2020 (θέμα 46) 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να προβεί στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο 

διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ο οποίος έλαβε τον υπ΄ αριθ. 91787 αριθμό 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΗΣ, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ, Πρόεδρος, 

2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, Μέλος, και 

3. ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, Μέλος.  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 

01.09.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 1000 πμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών η 04.09.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1000 πμ. 

 

1. Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν «σφραγισμένες» προσφορές από τους παρακάτω 

συμμετέχοντες: 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα 
Χρόνος υποβολής 

προσφοράς 

1 ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 31/08/2020 12:47:27 

2 ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 31/08/2020 13:02:03 

3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 31/08/2020 19:06:31 

4 Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε 31/08/2020 20:04:54 

5 ΠΑΠΪΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 01/09/2020 07:07:55 

6 Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 01/09/2020 08:09:49 

7 Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ 01/09/2020 08:28:51 

8 Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 01/09/2020 09:01:44 

9 ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. 

Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. 

01/09/2020 09:07:15 

10 ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 01/09/2020 09:24:23 

11 ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 01/09/2020 09:37:07 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
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2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων 

των προσφορών («Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά»). Στον 

ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας και κοινοποιήθηκε  δια μέσου της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος σε όλους τους  προσφέροντες. 

3. Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και 

αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους 

σχέσης βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.  Όλες 

οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις καταχωρήθηκαν στον 

παρακάτω πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας: 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία προσφέροντα Ποσοστό 

Προσφερόμενο 

ποσό 

(χωρίς απρόβλεπτα,  

αναθεώρηση & 

ΦΠΑ) 

1 163508 Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 53,78 % 38.888,06 

2 164056 ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 51,70 % 40.635,26 

3 163958 ΠΑΠΪΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 
47,52 % 44.154,54 

4 164178 Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 47,52 % 44.154,54 

5 164025 ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 45,82 % 45.586,57 

6 164141 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 43,82 % 47.269,27 

7 164171 ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ καιδ.τ. 

Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. 
43,00 % 47.956,72 

8 164026 ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 42,00 % 48.798,06 

9 164131 ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 41,52 % 49.202,61 

10 164156 Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. 

ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ 
38,74% 51.540,50 

11 161988 Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ ΙΡΙΣ 

ΕΡΓΩ Ε.Ε 
36,56% 53.377,09 

4. Ακολούθως η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής» του άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά της 

μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και συγκεκριμένα: α) Το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ) και β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας 

από 1.935,48 € ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε 

αυθημερόν.  

5. Η Επιτροπή διαγωνισμού πραγματοποίησε τον απαραίτητο έλεγχο των εγγυητικών 

επιστολών βάσει του άρθρου 72 παρ.5 του ν.4412/2016 και διαπίστωσε την εγκυρότητά 

τους και την εμπρόθεσμη υποβολή τους. 

6. Από τον έλεγχο των προσφορών η Επιτροπή δεν κάνει δεκτή την εργοληπτική επιχείρηση 

«ΠΑΠΪΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» διότι η επωνυμία του προσφέροντα δεν συμπίπτει με την 

επωνυμία που αναγράφεται στο ΤΕΥΔ και στην Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, όπου 

αναγράφεται ως «ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». 

Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών προσφορών 

κατά σειρά μειοδοσίας: 
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Μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται 

η εργοληπτική επιχείρηση «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε». Η Επιτροπή συντάσσει το παρόν 

πρακτικό και εισηγείται προς τη Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου την ανάθεση 

της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 

πενήντα τρία & εβδομήντα οχτώ επί τοις εκατό (53,78 %) στις τιμές του Τιμολογίου της 

μελέτης και προσφερόμενο ποσό 38.888,06 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 

44.730,24 € χωρίς ΦΠΑ και 55.465,50 με ΦΠΑ. 

 

    Άρτα, 04.09.2020  

 Η Επιτροπή  

   

   

1. Ευάγγελος Γιαμούρης 2. Χρήστος Παπαβασιλείου  3. Μαρία Βασιλειάδη  

 

 
  

Α/Α 
Α/Α 

καταθ. 
Επωνυμία προσφέροντα Ποσοστό 

Προσφερόμενο ποσό 

(χωρίς απρόβλεπτα,  

αναθεώρηση & ΦΠΑ) 

1 163508 Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 53,78 % 38.888,06 

2 164056 ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 51,70 % 40.635,26 

3 164178 Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 47,52 % 44.154,54 

4 164025 ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 45,82 % 45.586,57 

5 164141 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 43,82 % 47.269,27 

6 164171 ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ καιδ.τ. 

Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. 
43,00 % 47.956,72 

7 164026 ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 42,00 % 48.798,06 

8 164131 ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 41,52 % 49.202,61 

9 164156 Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. 

ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ 38,74% 51.540,50 

10 161988 Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ 

Ε.Ε 36,56% 53.377,09 
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1498/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). Την αριθμ. 16/62/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 
2020 και την όμοια, αριθμ. 2/7/04-03-2020 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής 
του. 

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 3/8/04-03-2020 και 4/15/13-03-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 100.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.010.01 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, έργων 
χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020, για την εκτέλεση του έργου 
«Βελτίωση - προστασία πρανών - στηθαία ασφαλείας της ε.ο. 18 στο τμήμα Κρυονέρι -
Βαθύκαμπος». 

7. Την αριθμ. 20/1271/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - προστασία πρανών - 
στηθαία ασφαλείας της ε.ο. 18 στο τμήμα Κρυονέρι - Βαθύκαμπος», προϋπολογισμού 
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 80.645,16 € 
και συνολικής δαπάνης 100.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από 
την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 
1768/31-07-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του 
έργου, με την αριθμ. πρωτ. αρ. 928/30-07-2020 απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Άρτας, και με 
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.010.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020,  σύμφωνα με την  
αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 1138 και 
αρ. πρωτ. 1510/28-04-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με 
α/α 1160 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1992/28-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2095/31-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της από 28-08-2020 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 
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ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού την 25η 
Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Άρτας. 

9. Ότι 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 των προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού την 25η 
Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - προστασία πρανών - στηθαία ασφαλείας της ε.ο. 18 στο τμήμα 
Κρυονέρι - Βαθύκαμπος», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 80.645,16 € και συνολικής δαπάνης 100.000,00 € με ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.010.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020», αποτελούμενη από υπαλλήλους των 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 28-08-2020 
κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ,   

και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

1. ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΗ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Νικολάου Σκουφά, τηλ. 2681360325 (e-mail: 
kosti@nskoufas.gr). 

2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Περιφέρεια Ηπείρου, τηλ. 2682362176 
(e-mail: n.katsanos@php.gov.gr). 

3. ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΚΩΛΕΤΣΟΥ, ΠΕ Γεωπονίας Δήμος Πρέβεζας, τηλ. 2682089009 (e-mail: 
koletsou@1485.syzefxis.gov.gr). 

Αναπληρωματικά μέλη: 

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΣ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη, τηλ. 
2681360811, DCP.DHMOS.G.KARAISKAKH@GMAIL.COM. 

2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών, Περιφέρεια Ηπείρου,  τηλ. 2681363338 (e-
mail: tsironis@peartas.gov.gr). 

3. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Δήμος Αρταίων/Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, τηλ. 2681363307 (e-mail: elektro@arta.gr). 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ



-151- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1499/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 45ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης παροχής 
υπηρεσίας για την υλοποίηση της δράσης της Π.Ε. Άρτας «Συλλογή και καταγραφή 
λειτουργικών και ενεργειακών στοιχείων αντλητικού συγκροτήματος Βίγλας», αναδόχου 
κ. Νικολάου Γούναρη, μέχρι την 01-12-2020. 

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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1979/28-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2093/28-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  «…. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την από 27.08.2020 αίτηση του αναδόχου της 

παροχής υπηρεσίας του θέματος, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 01.12.2020, λόγω 

καθυστερήσεων εξαιτίας των επιπτώσεων του ιού covid19.Η παροχή υπηρεσίας χρηματοδοτείται από τους 

ΣΑΕΠ 530 και η συμβατική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 23.560,00 € με ΦΠΑ. Η σύμβαση του έργου υ-

πογράφηκε την 01.06.2020 και η αρχική προθεσμία είναι η 01.09.2020.Η Υπηρεσία μας συνηγορεί στο να 

δοθεί παράταση προθεσμίας της παροχής υπηρεσίας μέχρι 01.12.2020 για τους λόγους που αναφέρονται στην 

αίτηση του αναδόχου και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας 
για την υλοποίηση της δράσης της Π.Ε. Άρτας «Συλλογή και καταγραφή λειτουργικών και 
ενεργειακών στοιχείων αντλητικού συγκροτήματος Βίγλας», αναδόχου κ. Νικολάου Γούναρη, 
μέχρι την 01-12-2020. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1500/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 46ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι - όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», 
αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 30-04-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

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

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2043/07-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2179/08-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής: «…..Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο συνημμένα την από 03.09.2020 αίτηση 

του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών έως 

31.07.2021, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή. Η σύμβαση υπογράφηκε την 20.08.2018 και η 

συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών έληξε την 20.02.2020. Με την αριθμ. 3/195/28.01.2020 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης συνολικής 

προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 30.09.2020.Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις 

της ΣΑΕ 071 του Π.Δ.Ε.. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 2.600.000,00 € με Φ.Π.Α., ενώ το ποσό 

της σύμβασης είναι 1.150.419,04 € με Φ.Π.Α. Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί οι εργασίες σε ποσοστό 65 % 

περίπου. Η Υπηρεσία μας, επειδή υπάρχει και έλλειψη πιστώσεων για την ολοκλήρωση του έργου, συνηγορεί 

στο να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μετ’ αναθεωρήσεως μέχρι 30.04.2021 για τους 

λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού 
Αιτωλοακαρνανίας», αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι 
την 30-04-2021, 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 

ΑΔΑ: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1501/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 47ο 

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4707/Φ.300.09ΜΙΜΟ/09-08-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από 
έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό 
Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις 
καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς 
αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

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

5. Την αριθμ. πρωτ. 4707/Φ.300.09ΜΙΜΟ/09-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
(αντίγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 2096/31-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.) με θέμα: 
«Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά 
φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε 
Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, 
καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για 
αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 
τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 4707/Φ.300.09ΜΙΜΟ/09-08-2020 
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση 
βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις 
στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις 
καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή 
ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας», το κείμενο της οποίας παρατίθεται 
κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής: 

«………. 

 

                    ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άρτα 09-08-2020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  Αρ. Πρωτ. 4707/Φ.300.09ΜΙΜΟ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   

                                

Ταχ. Δ/νση : Ταγμ. Παπακώστα 6   

   47100 Άρτα  

Πληροφορίες : Κων/νος Τζουμάκας   

Τηλέφωνο  : 26813 63320  

Fax : 26810 27332  

E-mail : pol.prostasia@peartas.gov.gr    

 

ΘΕΜΑ: Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα 

καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό 

Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις 

καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς 

αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας.  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  

Έχοντας υπόψη: 
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1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  πρόγραµµα  Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθµιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» 

όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α΄)  

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 140 /2010 «Οργανισµός  Περιφέρειας  Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. Α΄ /27-12- 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 ∆ιοίκησης Ηπείρου- ∆υτικής Μακεδονίας και την αριθ. 

163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «∆ηµόσιες 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 

∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

6. Την Υ.Α 1299/2003 «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας µε τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», περί 

φυσικών – τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών.  

7. Το υπ΄αριθµ. 2/52145/0026/01-07-2014 (Α∆Α : 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους. 

8. Το άρθρο 5 παρ. 19 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134/9.8.2019) περί αρµοδιότητας του Περιφερειάρχη για την 

έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε την ερµηνεία της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν. 

4412/2016 (Α΄ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την υπ΄αριθ. 33/2599/08-11-2019 (Α∆Α:ΨΡΣ∆7Λ9-4ΑΧ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου «Καθορισµός της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων-οχηµάτων κλπ για το 

έτος 2020, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, 

κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κ.λ.π), στην Περιφέρεια Ηπείρου.  

10. Το Μητρώο ιδιοκτητών μηχανημάτων έργου, οχηµάτων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών σε 

περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πληµµύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισµοί 

δασικές πυρκαγιές τεχνολογικά ατυχήµατα κλπ) στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 

2020.  

11. Το µε Α.Α. 15/2020 έκτακτο δελτίο (Ε.∆.Ε.Κ.) της Ε.Μ.Υ./Ε.Μ.Κ. σύµφωνα µε το οποίο προβλέπεται 

επιδείνωση του καιρού από τα βορειοδυτικά µε  ισχυρές βροχές και καταιγίδες που κατά τόπους θα 

συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις  ανέµους.  

12. Το γεγονός ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για την άµεση 

αντιμετώπιση των προβληµάτων, που έχουν παρουσιασθεί στο Οδικό δίκτυο της Π.Ε Άρτας.  

13. Λόγω της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε από τα έντονα και απρόβλεπτα καιρικά φαινόµενα που 

επικράτησαν ισχυρές βροχές-καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις  και προκάλεσαν έντονα προβλήματα 

επικινδυνότητας των οδοστρωµάτων µε άµεσο κίνδυνο βλάβης της περιουσίας και της ζωής των πολιτών, των 

υποδοµών και των συµφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας) απαιτείται να γίνουν άµεσες 

ενέργειες προς αντιµετώπιση των καταστάσεων και αποκατάσταση των ζημιών.  

Αποφασίζουμε 

 

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

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ    

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΑΦΜ  ΑΡΙΘΜΟΣ          

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΗΣΘΕΙ

ΣΑ     ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α  

ΤΟΠΟΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΦΙΛΟΘΕΗ 

ΑΡΤΗΣ/064037436 

ΜΕ96169, ΑΤΗ 6416 1200 ΕΠ. ΟΔΟΣ 5  

ΡΕΝΤΖΟΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΛΕΠΙΑΝΑ/  

050937292 

ΜΕ 88611  1150 ΕΠ. ΟΔΟΣ 

18 

ΧΡΗΣΤΟΣ     

ΠΑΠΠΑΣ  

ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ/04812

7614 

ΜΕ 120968 1000 ΕΠ.ΟΔΟΣ 

19 

ΚΩΝ/ΝΟΣ       

ΓΡΕΒΙΑΣ  

ΓΡΕΒΙΑ ΠΗΓΕΣ/    

127686280    

ΜΕ 50783  900 ΕΠ. ΟΔΟΣ 

12 

ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΒΑΘΥΚΑΜΠΟΣ/  

054465656 

ΜΕ 50825 600 ΕΠ. ΟΔΟΣ 

18 

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΡΑΜΙΑ/065816687 ΜΕ 93162 400 ΕΠ. ΟΔΟΣ 

23 
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ΚΑΤΣΑΝΟΣ    

ΛΕΩΝΙΔΑΣ  

ΜΕΛΑΤΕΣ/105178088 ΜΕ 50854 300 ΕΠ. ΟΔΟΣ 

16 

ΚΑΣΣΑΡΑΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ/037440

744 

ΜΕ 59710 300 ΕΠ. ΟΔΟΣ 4  

ΤΕΚΑΤ Ο.Ε  ΑΡΤΑ/999131577 ΜΕ 134778 200 ΕΠ.ΟΔΟΣ 

24 

     

     

 

που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν άμεσα τα εν λόγω μέσα και ότι άλλο απαιτηθεί από 

07/08/2020 και μέχρι το πέρας των επειγουσών εργασιών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες 

ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχές, καταιγίδες, 

χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις).  

2. Εγκρίνει τις ανωτέρω δαπάνες και τη διάθεση πιστώσεων σε βάρος του έργου με ΚΑ 

2018ΕΠ53000003 « Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού 

και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018 -2020» της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (Υποέργο: Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας που 

προκλήθηκαν από απρόβλεπτα, έντονα  και ακραία καιρικά φαινόμενα στο Εθνικό και επαρχιακό 

οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020».  

 

Η ακριβής δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά μετά το πέρας των εργασιών.  

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου σε 

εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 159 (παρ. 2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’ 07-06-2010)  

 

 

 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  

  

  

Εσωτερική Διανομή:  

1. Χ.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  

2. Φ300.09.ΜΙΜΟ  

           
…………». 

 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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1502/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 48ο 

Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην 
Αθήνα, στις 10-09-2020, για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση του Εποπτικού 
Συμβουλίου της ΕΝΠΕ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το 
Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 
94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 
2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με θέμα «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)»του Αν. Υπ. Οικονομικών. 

5. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 586/02-09-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2124/03-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την 
οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας 
κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα στις 10-09-2020 για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση του 
Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα 
στις 10-09-2020, για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1503/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 49ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για υλοποίηση έργου 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/62/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020 και τις όμοιες, αριθμ. 2/7/04-
03-2020 και 8/29/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/04-
03-2020, 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. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της Δ/νσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2991/24-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2090/28-08-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για εκτέλεση έργου Π.Ε. Άρτας έτους 2020, 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στον συνημμένο πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κάτωθι δαπάνης και τη διάθεση της απαιτούμενης, ανά ΕΦ και ΚΑΕ 
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Άρτας, οικ. έτους 2020, για την υλοποίηση του κάτωθι έργου της Π.Ε Άρτας, βάσει και της αριθμ. 8/29/29-
05-2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 2η Τροποποίηση 
του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020, 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 

  

ΦΟΡΕΑΣ/ ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

071.9762.01.008.01 

Προμήθεια υλικών σήμανσης 

και ασφάλισης οδοποιίας ΠΕ 

Άρτας για το έτος 2020 

7.000,00 € 

Ανάληψη δαπάνης για την υλοποίηση του έργου 

«Προμήθεια υλικών σήμανσης και ασφάλισης οδοποιίας 

ΠΕ Άρτας για το έτος 2020». Το έργο χρηματοδοτείται 

από το πρόγραμμα τελών αδειών κυκλοφορίας & 

μεταβίβασης αυτοκινήτων έτους 2020. Σχετική η αριθμ 

8/29/29-5-2020 απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου περί Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020 

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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1504/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 50ο 

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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την 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 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3394/08-09-2020 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 2165/08-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν άμεσες και επιτακτικές 
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 2020, καθώς και την υλοποίηση 
των αναφερομένων προμηθειών και υπηρεσιών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ύστερα 
από έρευνα αγοράς, όπως εμφανίζονται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν άμεσες 
και επιτακτικές 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 2020, καθώς και την υλοποίηση των αναφερομένων προμηθειών 
και υπηρεσιών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ύστερα από έρευνα αγοράς, σύμφωνα με τον 
κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΕΦ 072 / 

ΚΑΕ 

1 
Δαπάνη για τη μεταφορά του αρχείου της Δ/νσης  Διοικητικού-Οικονομικού 

της Π.Ε. Άρτας. 
3.000,00 € 0829 

2 

Δαπάνη για έλεγχο-συντήρηση-αναγόμωση των πυροσβεστήρων των 

υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Νομού Άρτας και των 

οχημάτων της Π.Ε Άρτας. 

700,00 € 1329 

3 

Δαπάνη για προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για την εφαρμογή των 

προγραμμάτων μελισσοκομίας και μελισσοκομικού μητρώου από 

υπαλλήλους της  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. 

Άρτας 

300,00 € 1699 

4 

Δαπάνη για έκδοση ΧΕΠ στο όνομα Μάριος Αποστόλου του Κων/νου, 

υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Άρτας,  για την  

έκδοση ατομικής κάρτας οδηγού με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 

31-12-2020. 

150,00 € 0879 

5 

Δαπάνη προμήθειας υλικών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων του 

Τμήματος Κτηνιατρικής της  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής   της Π.Ε. Άρτας όπως: οζώδους δερματίτιδας, λύσσας, 

καταλοίπων, μελιταίου πυρετού, σαλμονέλας, καταρροϊκού πυρετού, 

πανώλης των χοίρων κλπ, για το έτος 2020. 

2.000,00 € 1699 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1505/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 51ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση - επισκευή των οχημάτων 
και μηχανημάτων 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 
4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς 
ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του 
δημοσίου, των ΟΤΑ  και των εν γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί ων το αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53». 

6. Την 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. 

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. 3394/08-09-2020 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2165/08-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), 
με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την «… Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την 

συντήρηση - επισκευή των οχημάτων & μηχ/των της ΠΕ Άρτας, συνολικού ποσού  εννέα χιλιάδων τετρακοσίων   

ευρώ (9.400,00€)  ήτοι:  ποσό 5.050,00€  για αγορά ανταλλακτικών σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 072 

ΚΑΕ 1321  και ποσό 4.350,00€ για εργασίες επισκευής και συντήρησης  σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 

072 ΚΑΕ  0861  του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020,   κατόπιν αιτήματος της επιτροπής 

επισκευής, συντήρησης, παραλαβής ανταλλακτικών, καυσίμων,  λιπαντικών κλπ  των οχημάτων & μηχ/των της 

Π.Ε. Άρτας, …», όπως εμφανίζονται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών, συνολικού ποσού 9.400,00 € με ΦΠΑ, οι 
οποίες εξυπηρετούν τους λειτουργικούς σκοπούς της Π.Ε. Άρτας, για τη συντήρηση - επισκευή 
των οχημάτων & μηχανημάτων της ΠΕ Άρτας κατόπιν αιτήματος της επιτροπής επισκευής, 
συντήρησης, παραλαβής ανταλλακτικών, καυσίμων, λιπαντικών κλπ των οχημάτων & 
μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, έτους 2020 (ποσό 
5.050,00 € για αγορά ανταλλακτικών σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 072 & ΚΑΕ 1321 και 
ποσό 4.350,00 € για εργασίες επισκευής και συντήρησης σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 
072 & ΚΑΕ 0861) όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, καθώς και την 
υλοποίηση των αναφερόμενων υπηρεσιών/προμηθειών με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης ύστερα από έρευνα αγοράς, ως εξής: 
 

α/α 
Αριθ. 
Κυκλ. 

Είδος Εργασίες - Ανταλλακτικά 

Εκτιμώμενη δαπάνη 
συμπερ. ΦΠΑ (€) 

υλικά εργασίες 

1 ΜΕ 92817 Φορτωτής Επισκευή βεντιλατέρ --- 450,00 

2 ΜΕ 92817 Φορτωτής Έλεγχος & ρύθμιση βεντιλατέρ --- 150,00 

3 ΜΕ 103811 Εκσκ.-Φορτ. Αλλαγή  μαρκούτσια --- 250,00 

4 ΜΕ 103811 Εκσκ.-Φορτ. Επισκευή ελαστικών --- 60,00 

5 ΜΕ 103811 Εκσκ.-Φορτ. 
Επισκευή βραχυκυκλώματος, 

αλλαγή γενικού διακόπτη 
50,00 200,00 
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6 ΜΕ 120960 Λιπαντής Service, τροχαλία δυναμό 300,00 200,00 

7 ΜΕ 120960 Λιπαντής 
Αλλαγή μάνικας, λάστιχο βυτίου 
& ρακόρ 

500,00 --- 

8 ΜΕ 120960 Λιπαντής Αλλαγή ελαστικών  400,00 30,00 

9 ΚΗΙ 7969 Φορτηγό 
Αλλαγή ελαστικού ,επισκευή & 
τουμπάρισμα ελαστικών  

600,00 100,00 

10 ΚΗΙ 7969 Φορτηγό Επισκευή μπουκαλών 100,00 300,00 

11 ΚΗΙ 7969 Φορτηγό 

Αλλαγή φάρου, προβολέα πίσω, 

κονταράκια μαχαιριού , λάμπες 
εμπρός & επισκευή κινήσεις 
μαχαιριού 

200,00 200,00 

12 ΚΗΙ 7969 Φορτηγό Service  400,00 200,00 

13 ΚΗΙ 7969 Φορτηγό 
Αλλαγή λαμών, βιδών, πύρους 
μαχαιριού, τροποποίηση πόρτας 
(πλαϊνό άνοιγμα) 

900,00 500,00 

14 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό 

Επισκευή διασκορπιστή 

αλατιέρας, συγκόλληση 
μαχαιριού, τοποθέτηση βάση 
φάρου & προστατευτική ταινία,  

70,00 400,00 

15 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό Service, αλλαγή δοχείο Ad Blue 650,00 300,00 

16 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό Αλλαγή προβολείς 100,00 --- 

17 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό Επισκευή  ελαστικού --- 40,00 

18 ΚΥ 9086 Φορτηγό 
Επισκευή  καρότσας & αλλαγή 
ασφάλεια ανατροπής  

80,00 250,00 

19 ΚΥ 9086 Φορτηγό Επισκευή ελαστικού --- 40,00 

20 ΚΗΥ 9114 Επιβατικό Service 200,00 100,00 

21 ΚΗΙ 1561 Επιβατικό 
Επισκευή ταμπλό & σωληνάκια 

υαλοκαθαριστήρων 
--- 100,00 

22 ΚΗΙ 7970 Επιβατικό Αλλαγή δίσκο, πλατό, ρουλεμάν  250,00 150,00 

24 ΚΗΙ 8036 Ημιφορτηγό Service 250,00 100,00 

25 ΚΗΙ 8040 Επιβατικό Επισκευή ελαστικού --- 15,00 

26 ΚΗΙ 8040 Επιβατικό Επισκευή φτερού & βάψιμο --- 200,00 

27 ΚΗΙ 8042 Ημιφορτηγό Επισκευή ελαστικού --- 15,00 

Σύνολα: 5.050,00 4.350,00 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1506/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 52ο 

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/02-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για 
την «Προμήθεια γραφικής ύλης - χαρτιού, αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ & φωτοτυπικών 
για το έτος 2020» προϋπολογισμού 47.000,00 € με Φ.Π.Α., για τις ανάγκες των υπηρεσιών 
της Π.Ε. Άρτας, των υπηρεσιών των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νομού Άρτας και του Κέντρου Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης  (Κ.Ε.Σ.Υ.) Άρτας και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/28782010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 

http://www.php.gov.gr/
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ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης 
Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 και 4/15/13-03-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 12/676/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης, διενέργειας και των όρων της διακήρυξης συνοπτικού 
διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίμων 
εκτυπωτών, φαξ & φωτοτυπικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου 
– Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ν. Άρτας και του Κ.Ε.Σ.Υ. Άρτας, για το έτος 2020», συνολικού 
προϋπολογισμού 47.000,00 € με Φ.Π.Α. 

7. Την αριθμ. Α/Α:1255/οικ.1879/25-05-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία 
δεσμεύτηκε το ποσό των 47.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της 
Π.Ε Άρτας οικονομικού έτους 2020 Ε.Φ.:072 ΚΑΕ:1111 και η οποία καταχωρήθηκε με α/α 
1277 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού 
της Π.Ε. Άρτας. 

8. Την αριθμ. 19/1219/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι/24-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής 
Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με το οποίο: 
 Α. Απορρίφθηκαν οι εμπροθέσμως υποβληθείσες προσφορές των οικονομικών φορέων 
«Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και «ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε.», για την Ομάδα ΙΙ: ΧΑΡΤΙ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, διότι προσέφεραν φωτοτυπικό χαρτί DATA COPY ή SKAG, ενώ με την από 
13 Ιουλίου 2020 διευκρίνιση του Τμήματος Προμηθειών της ΠΕ Άρτας, απαιτείται 
φωτοτυπικό χαρτί MULTI COPY ORIGINAL και  
Β. Αναδείχθηκαν προσωρινοί μειοδότες, ανά Ομάδα ειδών της αριθμ. 1721/8-7-2020 
διακήρυξης, οι κάτωθι διαγωνιζόμενοι, των οποίων οι προσφορές υποβλήθηκαν 
εμπρόθεσμα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και οι τεχνικές προσφορές καλύπτουν 
τις αντίστοιχες απαιτήσεις της διακήρυξης, για τα προσφερόμενα είδη, οι δε οικονομικές τους 
προσφορές, είναι οι πλέον συμφέρουσες, ως εξής: 
1. Η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε.» για την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Ι: ΕΙΔΗ 

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,  με ποσό προσφοράς 4.768,27 € με Φ.Π.Α. 
2. Η εταιρεία «ΟΡ. ΜΗΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», για την προμήθεια των ειδών της ΙΙ: ΧΑΡΤΙ 

ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, με ποσό προσφοράς 6.756,39 € με Φ.Π.Α. και  
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3. Η εταιρεία «EPIRUSNET E.E.» για την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ ΙΙΙ: 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, με ποσό προσφοράς 
25.740,91 € με Φ.Π.Α. 

9. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3394/08-09-2020 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2165/08-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.),  
με την οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση του συνημμένου, αριθμ. ΙΙ/02-09-2020 
Πρακτικού (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής 
διεξαγωγής διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, αξιολόγησης προσφορών και 
εισήγησης για την  ανάθεση προμηθειών, υπηρεσιών και   εργασιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του αριθμ. 1721/08-07-2020 
συνοπτικού  μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Άρτας, για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ & φωτοτυπικών για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Άρτας,  των Δ/νσεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας και του Κ.Ε.Σ.Υ. Άρτας, για το 
έτος 2020». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ/02-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών  
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με 
έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από 
οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα ειδών, για την «Προμήθεια 
γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ & φωτοτυπικών για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, των 
Δ/νσεων  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας και του Κ.Ε.Σ.Υ. Άρτας, 
για το έτος 2020», συνολικού προϋπολογισμού 47.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αρ. 
πρωτ. 1721/8-7-2020 διακήρυξη, 

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, έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν 
από τις εταιρείες «ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε.», «ΟΡ. ΜΗΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και «EPIRUSNET E.E.», 
που αναδείχθηκαν προσωρινοί μειοδότες του διαγωνισμού, βάσει του Πρακτικού Ι/24-07-2020 
της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 19/1219/29-07-2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αφού διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά ήταν πλήρη, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση του 
διαγωνισμού στις εταιρείες: α) ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε για την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ 
Ι: ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, με ποσό προσφοράς 4.768,27 € με Φ.Π.Α.  β) ΟΡ. ΜΗΤΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. για την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ: ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, με ποσό προσφοράς 
6.756,39 € με Φ.Π.Α. και γ) EPIRUSNET E.E. για την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ ΙΙΙ: 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ,  με ποσό προσφοράς 25.740,91 
€ με Φ.Π.Α. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ & φωτοτυπικών για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, των 
Δ/νσεων  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας και του Κ.Ε.Σ.Υ. Άρτας, 
για το έτος 2020», συνολικού προϋπολογισμού 47.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αρ. 
πρωτ. 1721/8-7-2020 διακήρυξη,  

στις κάτωθι διαγωνιζόμενες εταιρείες, ανά Ομάδα ειδών της αριθμ. 1721/8-7-2020 διακήρυξης, 
των οποίων οι προσφορές υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς 
και οι τεχνικές προσφορές καλύπτουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις της διακήρυξης, για τα 
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προσφερόμενα είδη, και οι οικονομικές τους προσφορές, είναι οι πλέον συμφέρουσες, σύμφωνα 
με το Πρακτικό Ι/24-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, 
τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την 
αριθμ. 19/1219/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά 
κατακύρωσης που προσκόμισαν, ήταν πλήρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, 
σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό ΙΙ/02-09-2020 της Επιτροπής Διενέργειας, ως εξής: 

1. Στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε.» για την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Ι: ΕΙΔΗ 
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,  με ποσό προσφοράς 4.768,27 € με Φ.Π.Α. 

2. Στην εταιρεία «ΟΡ. ΜΗΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», για την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ: 
ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, με ποσό προσφοράς 6.756,39 € με Φ.Π.Α. και  

3. Στην εταιρεία «EPIRUSNET E.E.» για την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ ΙΙΙ: 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, με ποσό προσφοράς 
25.740,91 € με Φ.Π.Α. 

 Εγκρίνει την σύναψη συμβάσεων με τις ανωτέρω μειοδότριες εταιρείες «ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε.», 
«ΟΡ. ΜΗΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και «EPIRUSNET E.E.», για την προμήθεια γραφικής ύλης, 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ & φωτοτυπικών για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, των Δ/νσεων  
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας και του Κ.Ε.Σ.Υ. Άρτας, για το έτος 
2020, με ποσά, σύμφωνα με τις προσφορές τους, ως ανωτέρω, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2020 (Ε.Φ.:072 ΚΑΕ:1111), 
σύμφωνα με την αριθμ. 12/676/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και την με 
αριθμ. Α/Α:1255/οικ.1879/25-05-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 1277 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. 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    II  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

      Στην Άρτα 25/8/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η ανωτέρω επιτροπή 

διεξαγωγής διαγωνισμών της Π.Ε. Άρτας που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 35/2794/2-12-2019 

(ΑΔΑ:Ω2Μ67Λ9-Κ2Φ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, 

προκειμένου να αποσφραγίσει και αξιολογήσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που 

κατατέθηκαν στο πλαίσιο της αριθ. 1721/8-7-2020 διακήρυξης διενέργειας μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, 

φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ & φωτοτυπικών για τις ανάγκες 

των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Άρτας,  των Δ/νσεων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας και του Κ.Ε.Σ.Υ. Άρτας, για 

το έτος 2020 ».  

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

 

1) Γεώργιος Ψωμάς, Πρόεδρος 

2) Κωνσταντίνος Τζουμάκας, μέλος 

3) Μαρία Γρύλλια, μέλος, 

    άπαντες υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

       

Κατατέθηκαν δικαιολογητικά κατακύρωσης από τις ακόλουθες εταιρείες: 

α). EPIRUSNET E.E. 

β). ΟΡ. ΜΗΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

γ). ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε. 

 

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της: 

 

1). την αριθμ. 19/1219/29-7-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου περί ανάδειξης προσωρινών μειοδοτών για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, 

φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ & φωτοτυπικών για τις ανάγκες 

των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Άρτας,  των Δ/νσεων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας και του Κ.Ε.Σ.Υ. Άρτας, για 

το έτος 2020 » σύμφωνα με την οποία: 

α). η εταιρεία ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε. κηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης για την 

προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Ι: ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, 
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β). η εταιρεία ΟΡ. ΜΗΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. κηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης για την 

προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ: ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ και 

γ). η εταιρεία EPIRUSNET E.E. κηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης για την προμήθεια των 

ειδών της ΟΜΑΔΑΣ ΙΙΙ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ ΚΑΙ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ. 

 

2). τα αριθ. 3221/17-8-2020 και 3265/24-8-2020 έγγραφα του Τμήματος Προμηθειών της 

Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, με τα οποία γνωστοποιήθηκαν στον 

προσωρινό μειοδότη η υποβολή και η ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου «Δικαιολογητικά 

κατακύρωσης».  

 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής παρέλαβε και αρίθμησε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησής 

του και κατόπιν μονογράφτηκαν όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό 

ανά φύλλο και καταγράφηκαν ως ακολούθως: 

 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ 

Ο.Ε. 

ΟΡ. ΜΗΤΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. 

EPIRUSNET 

E.E. 

1 Ποινικό Μητρώο ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από 

αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 

οποίο προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

[πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα 

μέλη της, όσο και για όλο το 

απασχολούμενο σε αυτές 

προσωπικό(κυρίας και επικουρικής 

ασφάλισης)] και ως προς τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση 

ή σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 

διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή αναστολής 

επιχειρηματικής δραστηριότητας ή 

οποιασδήποτε ανάλογης κατάστασης 

που προβλέπεται από εθνικές διατάξεις 

νόμου 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 
Υπεύθυνες δηλώσεις (που προβλέπονται 

από τη Διακήρυξης) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 
Πιστοποιητικό του οικείου 

Επιμελητηρίου, µε το οποίο 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους 

6 ΓΕΜΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

7 Νομιμοποιητικά έγγραφα ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή 

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την  κατακύρωση του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ & 

φωτοτυπικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή 

Ενότητα Άρτας,  των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας 

και του Κ.Ε.Σ.Υ. Άρτας, για το έτος 2020 » στις εταιρείες: 

 

1. ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε για την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Ι: ΕΙΔΗ 

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,  με ποσό προσφοράς 4.768,27 € με Φ.Π.Α.  και 

2. ΟΡ. ΜΗΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ: ΧΑΡΤΙ 

ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, με ποσό προσφοράς 6.756,39 € με Φ.Π.Α. 

3. EPIRUSNET E.E. για την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ ΙΙΙ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, με ποσό προσφοράς 25.740,91 

€ με Φ.Π.Α. 

 

     Το Πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα, υπογράφηκε από τα μέλη της 

επιτροπής και παραδόθηκε στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της 

Π.Ε. Άρτας μαζί με τους σχετικούς φάκελους του διαγωνισμού και των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες. 

 

 

Άρτα   2/9/2020 

                                                                           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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1508/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 54ο 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της 
Ιεράς Μητροπόλεως Άρτας για την υλοποίηση του έργου «Άμεσες εργασίες στερέωσης 
του ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μεγαλόχαρης και του περιβάλλοντος χώρου και 
εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών του ναού», προϋπολογισμού € 100.000,00 με 
ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης 
και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
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το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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. Τις διατάξεις του άρθρου 132 «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ 

α' και β' βαθμού», του Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148/Α/2020), βάσει του οποίου η παρ. 9 του 

άρθρου 21 του ν. 4690/2020 (Α' 104) αντικαθίσταται ως εξής: «9. Η σύναψη των 

προγραμματικών συμβάσεων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού αποφασίζεται από τις οικείες 

Οικονομικές Επιτροπές.».  

6. Την με αριθμ. πρωτ. 93853/2956/17-07-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 100.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000000 «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017 - 2019» (Υποέργο: «Άμεσες εργασίες στερέωσης του ναού 
Γενεσίου της Θεοτόκου Μεγαλόχαρης και του περιβάλλοντος χώρου και εργασίες 
συντήρησης των τοιχογραφιών του ναού»). 

7. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 605/08-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2171/08-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία διαβιβάζεται Σχέδιο 
προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ της Π.Ε. Άρτας, του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, και της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτας, που αφορά στο έργο 
«Άμεσες εργασίες στερέωσης του ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μεγαλόχαρης και του 
περιβάλλοντος χώρου και εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών του ναού» και εισηγείται 
την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης, τον ορισμό των μελών της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης, όπως αναφέρονται στο κείμενο αυτής, και την 
έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της 
Ιεράς Μητροπόλεως Άρτας, για την υλοποίηση του έργου «Άμεσες εργασίες στερέωσης του 
ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μεγαλόχαρης και του περιβάλλοντος χώρου και εργασίες 
συντήρησης των τοιχογραφιών του ναού», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, 

και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 605/08-
09-2020 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, Σχέδιο. 

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, 
ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, την κ. Αλεξία Παππά με 
αναπληρώτρια την κ. Μαρία Βασιλειάδη, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας 
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Β. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 100.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017 - 2019», 
για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου «Άμεσες εργασίες στερέωσης του 
ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μεγαλόχαρης και του περιβάλλοντος χώρου και εργασίες 
συντήρησης των τοιχογραφιών του ναού». 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1509/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 55ο 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της 
Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη 
στερέωσης και αποκατάστασης Ι.Ν Αγίου Νικολάου Κωστακιών και άμεση εκτέλεση 
επειγουσών εργασιών στερέωσης», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός 
εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
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το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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. Τις διατάξεις του άρθρου 132 «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ 

α' και β' βαθμού», του Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148/Α/2020), βάσει του οποίου η παρ. 9 του 

άρθρου 21 του ν. 4690/2020 (Α' 104) αντικαθίσταται ως εξής: «9. Η σύναψη των 

προγραμματικών συμβάσεων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού αποφασίζεται από τις οικείες 

Οικονομικές Επιτροπές.».   

6. Την με αριθμ. πρωτ. 93854/2957/17-07-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 120.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000000 «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017 - 2019» (Υποέργο: «Μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης Ι.Ν 
Αγίου Νικολάου Κωστακιών και άμεση εκτέλεση επειγουσών εργασιών στερέωσης»). 

7. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 605/08-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2171/08-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία διαβιβάζεται Σχέδιο 
προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ της Π.Ε. Άρτας, του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, και της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης, που 
αφορά στο έργο «Μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης Ι.Ν Αγίου Νικολάου Κωστακιών 
και άμεση εκτέλεση επειγουσών εργασιών στερέωσης» και εισηγείται την έγκριση σύναψης 
προγραμματικής σύμβασης, τον ορισμό των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 
της σύμβασης, όπως αναφέρονται στο κείμενο αυτής, και την έγκριση δαπάνης για την 
υλοποίηση του έργου. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της 
Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης, για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη 
στερέωσης και αποκατάστασης Ι.Ν Αγίου Νικολάου Κωστακιών και άμεση εκτέλεση 
επειγουσών εργασιών στερέωσης», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ, 

και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 605/08-
09-2020 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, Σχέδιο. 

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, 
ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, την κ. Αλεξία Παππά με 
αναπληρώτρια την κ. Μαρία Βασιλειάδη, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας. 
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Β. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 120.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017 - 2019», 
για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου «Μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης Ι.Ν 
Αγίου Νικολάου Κωστακιών και άμεση εκτέλεση επειγουσών εργασιών στερέωσης». 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1510/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 56ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την άμεση κατασκευή πεζογέφυρας στην περιοχή Φράξου Δήμου 
Γεωργίου Καραϊσκάκη προς εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 

(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 

Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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. 11421/08-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2181/08-09-2020 

στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη  

1. Προκειμένου να εξυπηρετηθεί Α.Μ.Ε.Α. που διαμένει πλέον στην Τ.Κ. Φράξου του Δήμου Γεωργίου 

Καραϊσκάκη και να έχει άμεση πρόσβαση απαιτείται η προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την κατασκευή 

πεζογέφυρας . 

2.  Την  με  αριθμ. : 120682/3939/08-09-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

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

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

2018ΕΠ53000001 με υποέργο : « Προμήθεια υλικών για την άμεση κατασκευή πεζογέφυρας στην περιοχή 

Φράξου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη προς εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α) ». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Προμήθεια υλικών για την άμεση 

κατασκευή πεζογέφυρας στην περιοχή Φράξου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη προς εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α) » 

του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 

Ηπείρου » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)..…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 

ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, λόγω 

εκτάκτων συνθηκών, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας 

ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται 

κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την άμεση κατασκευή 
πεζογέφυρας στην περιοχή Φράξου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη προς εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α.», βάσει 
της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου, επειδή κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την κατασκευή πεζογέφυρας, 
προκειμένου να εξυπηρετηθεί Α.Μ.Ε.Α. που διαμένει πλέον στην Τ.Κ. Φράξου του Δήμου Γεωργίου 
Καραϊσκάκη, και να έχει άμεση πρόσβαση. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1511/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 57ο 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση εξυγίανση της οδού προς παραγωγική μονάδα στην Τ.Κ Βίγλας Άρτας για την 
αποκατάσταση της βατότητας σε αυτή (προμήθεια υλικών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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. 11425/08-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2182/08-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη  

1.   Δεδομένου ότι η ευρύτερη περιοχή της Τ.Κ. Βίγλας Άρτας είναι βαλτώδης με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, 

η χωμάτινη οδό πρόσβασης που οδηγεί σε παραγωγική μονάδα της περιοχής , έχει υποστεί φθορές με έντονα 

ζυμώματα και καθιζήσεις, εξαιτίας και της καθημερινής διέλευσης των βαρέων οχημάτων ( μεταφορά 

ζωοτροφών κλπ). Η κατάσταση αυτή θα επιδεινωθεί με τις πρώτες φθινοπωρινές βροχές. Για αυτό κρίνεται 

επιτακτική η ανάγκη της αποκατάστασης της βατότητας της οδού, αρχικά με την κατασκευή εξυγιαντικών 

στρώσεων, ώστε να υπάρξει μία στράγγισή της, ώστε  οι κτηνοτρόφοι που τη χρησιμοποιούν σε καθημερινή 

βάση να μετακινούνται με ασφάλεια.    

2.  Την  με  αριθμ. : 120680/3938/08-09-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

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

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

2018ΕΠ53000001 με υποέργο : « Άμεση εξυγίανση της οδού προς παραγωγική μονάδα στην Τ.Κ Βίγλας Άρτας 

για την αποκατάσταση της βατότητας σε αυτή (προμήθεια υλικών) » 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεση εξυγίανση της οδού προς 

παραγωγική μονάδα στην Τ.Κ Βίγλας Άρτας για την αποκατάσταση της βατότητας σε αυτή (προμήθεια υλικών) 

» 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 «Άμεση εξυγίανση της οδού προς παραγωγική 
μονάδα στην Τ.Κ Βίγλας Άρτας για την αποκατάσταση της βατότητας σε αυτή (προμήθεια υλικών)», βάσει 
της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου, δεδομένου ότι η ευρύτερη περιοχή της Τ.Κ. Βίγλας Άρτας είναι βαλτώδης με υψηλό υδροφόρο 
ορίζοντα και η χωμάτινη οδός πρόσβασης που οδηγεί σε παραγωγική μονάδα της περιοχής, έχει υποστεί 
φθορές με έντονα ζυμώματα και καθιζήσεις, εξαιτίας και της καθημερινής διέλευσης των βαρέων 
οχημάτων (μεταφορά ζωοτροφών κλπ) και αναμένεται επιδείνωση της κατάστασης με τις πρώτες 
φθινοπωρινές βροχές, και κρίνεται επιτακτική η ανάγκη της αποκατάστασης της βατότητας της 
προαναφερόμενης οδού, με την κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων, ώστε να υπάρξει μία στράγγισή της 
και οι κτηνοτρόφοι που τη χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση να μετακινούνται με ασφάλεια. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1512/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 58ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 26-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση 1ης επαρχιακής οδού 
και κατασκευή κυκλικού κόμβου στο Γραικοχώρι», προϋπολογισμού 1.050.000,00 € 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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. 12/680/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α. καταρτίσθηκε 
η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση 1ης επαρχιακής οδού και  κατασκευή κυκλικού  κόμβου στο 
Γραικοχώρι», προϋπολογισμού 1.050.000,00€ με Φ.Π.Α. με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν 
από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 
1781/06-05-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την 
αρ. 12502/1780/28-01-2020 απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, και με δαπάνη η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.002 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την  αριθμ. 8/465/24-03-2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 1079 και αρ. πρωτ. 43832/6159/03-04-2020 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1100 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Επίσης, εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και Β. Συγκροτήθηκε και ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του 
Διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 04-05-2020 κλήρωση τακτικών 
και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

6. Την αριθμ. 15/901/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η αριθμ. πρωτ. 69680/9277/09-06-2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών Διαγωνισμού για το  έργο: 
«Βελτίωση 1ης επαρχιακής οδού και κατασκευή κυκλικού κόμβου στο Γραικοχώρι», προϋπολογισμού 
1.050.000,00 Ευρώ». 

7. Την αριθμ. 17/1031/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 26-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-06-2020 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. 86384 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Βελτίωση 1ης επαρχιακής οδού και  κατασκευή κυκλικού  κόμβου στο Γραικοχώρι», 
προϋπολογισμού 1.050.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 
071.9779.01.002 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020 
και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας "ΚΑΣΣΑΒΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ" με ποσό προσφοράς 417.614,15 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και 
μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα και εξήντα οκτώ τοις εκατό (50,68%). 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15895/07-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2151/07-09-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 
03-09-2020 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του 
θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που 
καθορίζονται στα άρθρα 23.2-23.9 της διακήρυξης, βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη και 
εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ» με ποσό προσφοράς 417.614,15 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή 
έκπτωση πενήντα και εξήντα οκτώ τοις εκατό (50,68%). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 03-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για την 
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), που 
διενεργήθηκε στις 26-06-2020, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 86384, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση 1ης επαρχιακής οδού και  κατασκευή κυκλικού  κόμβου στο Γραικοχώρι», 
προϋπολογισμού 1.050.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.002 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020,  
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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 ΚΑΣΣΑΒΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, με μέση 
έκπτωση προσφοράς 50,68%, διότι προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή και η προσφορά του είναι σύμφωνη 
με τους όρους της διακήρυξης. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147, 
που διενεργήθηκε στις 26-06-2020, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση 1ης 
επαρχιακής οδού και  κατασκευή κυκλικού  κόμβου στο Γραικοχώρι», προϋπολογισμού € 1.050.000,00 
με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα «ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», με ποσό προσφοράς 
417.614,15 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα και εξήντα οκτώ τοις 
εκατό (50,68%), σύμφωνα με το από 26-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/1031/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του 
ανωτέρω, από 03-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους 
της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, στο ποσό των 417.614,15 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.), και με δαπάνη η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.002 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την  αριθμ. 8/465/24-03-2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 1079 και αρ. πρωτ. 43832/6159/03-04-2020 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1100 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

 Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του 
Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση 
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με 
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα 
επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης 
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η 
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη 
της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

      ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Α.Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 86384) 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ 1ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ  

» 

Προϋπολογισμού 1.050.000,00€ με τον Φ.Π.Α 

 

  Στην Ηγουμενίτσα, την 3η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε 

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

4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 2/131/20-1-2020 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού 

αναδόχου με την επωνυμία ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  για την κατακύρωση 

της ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 1ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 
ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ », 

προϋπολογισμού 1.050.000,00 € με Φ.Π.Α, που δημοσιεύτηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: «20PROC006735014 20/5/2020» στην με αρ. πρωτ. 

57236/7620 Διακήρυξη. 

  

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

Α/Α     ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ  

1 Κα Δήμα Άννα   Πρόεδρος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (Π.Ε. Θεσπρωτίας) 

2 Κα Μπουστατζη Αντιγόνη Μέλος Πτυχ. Τοπογράφων Μηχανικών (Δήμος Σουλίου) 

3 Κ Χρήστου Σωτήριος        Μέλος Πτυχ.Τοπογράφων Μηχανικών (Δήμος Φιλιατών) 

Η ΕΔ αφού έλαβε υπόψη την με αριθμ. πρωτ. 57236/7620 Διακήρυξη και το νομικό 

πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω ηλεκτρονικό διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής: 

 

   Με το από 26.6.2020 Πρακτικό Ι διενέργειας του διαγωνισμού η Επιτροπή διαγωνισμού 

εισηγήθηκε την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α.Α. 

Συστήματος 86384 τον προσφέροντα με την επωνυμία ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΥ  με μέση έκπτωση προσφοράς πενήντα και εξήντα οκτώ τοις εκατό (50,68%), 

διότι προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή και η προσφορά του είναι σύμφωνη με τους όρους της 

με αριθμ. πρωτ. 57236/7620 Διακήρυξης. 

   Με την υπ΄αριθ. 17/1031/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό Ι. Η εν λόγω απόφαση αναρτήθηκε 

στον ηλεκτρονικό χώρο "Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού" στις 17.7.2020 και 

κοινοποιήθηκε την ίδια ημέρα σε όλους τους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας 

"Επικοινωνία" του υποσυστήματος. 

   Επί της απόφασης αυτής δεν ασκήθηκε καμία προδικαστική προσφυγή. 

   Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 92186/12357/24.8.2020 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, 

κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος στις 24.8.2020 με ηλεκτρονικό μήνυμα, να υποβάλει 
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ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» εντός δέκα (10) ημερών, τα 

προβλεπόμενα στα άρθρα 23.3 - 23.10 δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου της διακήρυξης 

προσκομίζοντας υποχρεωτικά εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να 

προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. 

 

  Ο προσωρινός ανάδοχος με το από 27.8.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα υπέβαλε μέσω της 

λειτουργικότητας "Επικοινωνία" τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και στις 1.9.2020 υπέβαλλε 

σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή (αριθμ. πρωτ. εισερχομένου  

116383/15895/1.9.2020), συνεπώς όλα εμπρόθεσμα. 

   Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε έλεγχο των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους 

της διακήρυξης. 

 

   Η Επιτροπή διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, 

 

Εισηγείται 

Την κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

1ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΟ 

ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ »,  με Α.Α. Συστήματος 86384στην εταιρεία ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΥ  με μέση έκπτωση προσφοράς 50,68%, διότι προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή και 

η προσφορά του είναι σύμφωνη με τους όρους της αριθμ. πρωτ. . 57236/7620 διακήρυξης. 

 

Ηγουμενίτσα 3 Σεπτεμβρίου 2020 

 

                                     

 

Η Πρόεδρος 

 

 

 

ΔΗΜΑ  ΑΝΝΑ  

Τα Μέλη 

 
 

                ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗ  AΝΤΙΓΟΝΗ  

  
 

      ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ       
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1513/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 59ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης παροχής υπηρεσιών για την «Αποκατάσταση φθορών 
στο δίκτυο ύδρευσης του κτηρίου της ΠΕ Θεσ/τίας». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ



-191- 
 

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 16551/08-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2159/08-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη: ….  

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.    

 Τις διατάξεις του Ν. 4625/31-08-2019, άρθρο 14, παρ. 2, «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ». 

  Ότι η διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ προέρχεται από το προϋπολογισμό της ΠΕ 

Θεσ/τιας του  έτους 2020 του Φορέα 072 και ΚΑΕ με Κωδ. 0899.01 

Επειδή υπάρχει αναγκαιότητα, για τη σωστή λειτουργία των υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων 

εντός και εκτός του κτηρίου, με αντικατάσταση σωληνώσεων, λεκανών, πλακιδίων, νιπτήρων καθώς και 

ανάγκη επισκευής-συντήρησης της γεωθερμίας  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών  για : «Αποκατάσταση φθορών στο δίκτυο ύδρευσης του 

κτηρίου της ΠΕ Θεσ/τίας», σε βάρος του προϋπ. της ΠΕ Θεσ/τιας  2020 του Φορέα 072 με Κωδ. 0899.01, 

προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) .…». 
                                

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, λόγω 
εκτάκτων συνθηκών, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται 
κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 0899.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020, για την παροχή υπηρεσιών για την «Αποκατάσταση φθορών στο δίκτυο 
ύδρευσης του κτηρίου της ΠΕ Θεσ/τίας», επειδή υπάρχει αναγκαιότητα, για τη σωστή λειτουργία των 
υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων εντός και εκτός του κτηρίου, για αντικατάσταση 
σωληνώσεων, λεκανών, πλακιδίων, νιπτήρων καθώς και ανάγκη επισκευής-συντήρησης της γεωθερμίας. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1514/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 60ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς 
Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. Θεσπρωτίας”» προϋπολογισμού 
€ 70.154,50 με ΦΠΑ, με Κωδικό ΟΠΣ 5000138 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους (ΤΕΒΑ). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 
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1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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. 15/927/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί συγκρότησης και 
ορισμού των μελών της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-
2016" - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. Θεσπρωτίας" με κωδικό 
ΟΠΣ  5000138. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15935/01-
09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2103/01-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 
Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής::   

«… Λαμβάνοντας υπόψη: … 

Το με αριθμ. πρωτ: ΔΑ ΤΕΒΑ 1045/04.08.2020 της Διαχειριστικής Αρχής με το οποίο διατυπώθηκε σύμφωνη 

γνώμη για το σχέδιο του Τεύχους της επισυναπτόμενης Διακήρυξης, των Υποέργων 1 Τρόφιμα – Κοινωνική 

Σύμπραξη ΠΕ Θεσπρωτίας – Περιφέρεια Ηπείρου και 2 Βασική Υλική Συνδρομή – Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ 

Θεσπρωτίας – Περιφέρεια Ηπείρου με Κωδικό ΟΠΕ 5000138, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής 

και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 

Την έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού 

Διαγωνισμού, στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016» - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. 

Θεσπρωτίας” » με Κωδικό ΟΠΣ 5000138 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), 

συνολικού  προϋπολογισμού 70.154,50 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ανοιχτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού 
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για την ανάδειξη αναδόχων για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016» - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
"ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. Θεσπρωτίας”» συνολικού προϋπολογισμού € 70.154,50 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με Κωδικό ΟΠΣ 5000138 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (ΤΕΒΑ) και  

Καταρτίζει τη διακήρυξη ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω 
των ορίων και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής 
συνδρομής για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016» - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: 
Π.Ε. Θεσπρωτίας”» με Κωδικό ΟΠΣ 5000138 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 
συνολικού προϋπολογισμού € 70.154,50 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, 

με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα 
Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και αναφέρονται 
αναλυτικά στο επισυναπτόμενο στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 15935/01-09-2020 εισήγηση της 
Υπηρεσίας, Σχέδιο Διακήρυξης και σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. ΔΑ ΤΕΒΑ 1045/04.08.2020 
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 δαπάνη για τη διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, στον ΕΦ / ΚΑΕ 
02.03.071.9459.14.000.01 σύμφωνα με την με α/α 371 και αριθμ. πρωτ.: οικ. 8665/1282/21-01-
2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α/α καταχώρησης 360 στο Βιβλίο εγκρίσεων και 
εντολών πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1515/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 61ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις 
περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης και 4ης 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. 15757/28-
08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2094/28-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης η 
οποία εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και τη διάθεση της αντίστοιχης 
πίστωσης, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 
2020, όπως εμφανίζεται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κατωτέρω αναφερόμενης δαπάνης, η οποία εξυπηρετεί τις 
λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και των αντίστοιχων Κ.Α.Ε. 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, έτους 
2020, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

α/α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ           

(Ποσό με 

ΦΠΑ) € 

ΕΦ 072 

ΚΑΕ 

1 
Προμήθεια ξύλινης πόρτας 

και τοποθέτηση  

Προμήθεια ξύλινης πόρτας και τοποθέτησή της 

εντός του κτιρίου της ΠΕΘ στο Αυτοτελές 

Γραφείο Νομικής υπηρεσίας 

250,00 € 1699.01 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1516/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 62ο 

Έγκριση του Πρακτικού Νο2/07-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών 
προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY - Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the 
Balkan Mediterranean Territory”», προϋπολογισμού 257.000,00 € με Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/28782010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/04-
03-2020, 4/15/13-03-2020 και 8/30/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης 
τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 16/967/29-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε α) η 
πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού 257.000,00 € με ΦΠΑ για την υλοποίηση του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY - Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the 
Balkan Mediterranean Territory”», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg 
V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020 και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος του ΕΦ 
071 και ΚΑΕ 9459.15.000.01, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020, β) η διενέργεια και η κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως 
συντάχθηκαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. 
πρωτ. 10659/25-06-2020 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας και βάσει 
του αριθμ. πρωτ. 63858/22-06-2020 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» με το οποίο 
διατυπώθηκε η θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την 
οποία θα προκηρυχθεί το έργο και γ) συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 
4412/2016, τριμελής Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για 
ανάθεση, του ανωτέρω ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και ορίστηκαν τα μέλη αυτής 
με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

7. Την με α/α 1525 & αριθμ. πρωτ. 83839/11124/01-07-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με α/α 
καταχώρησης 1571, στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

8. Την αριθμ. 22/1421/28-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό Νο1/24-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών 
προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, βάσει της αριθμ. πρωτ. 83819/11120/01-07-2020 και με Α/Α Συστήματος: 83960 
διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής 
Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY - Promoting 
Energy Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory”», στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020, 
προϋπολογισμού € 257.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 071 και ΚΑΕ 
9459.15.000.01, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας 
οικ. έτους 2020 και σύμφωνα με το οποίο, στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, που αφορά στην 
αποσφράγιση και αξιολόγηση του (υπο)φακέλου της οικονομικής προσφοράς, γίνεται αποδεκτή η 
εμπροθέσμως υποβληθείσα προσφορά του οικονομικού φορέα «TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ», η οποία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης 
συμμετοχής στον διαγωνισμό και η τεχνική της προσφορά πληροί τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της 
Διακήρυξης για κάθε κριτήριο και βαθμολογήθηκε με συνολική βαθμολογία ΒΤ=136,27 βαθμούς. 

9. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16517/08-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2153/08-
09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το 
2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού του 
θέματος, που αφορά στο στάδιο «Οικονομική Προσφορά». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
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 Εγκρίνει το Πρακτικό Νο2/07-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της 
Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, βάσει 
της αριθμ. πρωτ. 83819/11120/01-07-2020 και με Α/Α Συστήματος: 83960 διακήρυξης, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY - Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of 
the Balkan Mediterranean Territory”», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg 
V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020, προϋπολογισμού € 257.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του ΕΦ 071 και ΚΑΕ 9459.15.000.01, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020 

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 
του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», της εταιρείας «TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ» που έγινε αποδεκτή κατά το προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού, με συνολική 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 136,27 βαθμούς, βάσει του Πρακτικού 01/24-07-2020 της Επιτροπής 
Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 22/1421/28-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προχώρησε στην καταγραφή της οικονομικής προσφοράς της 
διαγωνιζόμενης εταιρείας, ποσού € 189.000,00 χωρίς ΦΠΑ, και αφού την έκανε αποδεκτή, στη συνέχεια 
προέβη στην αξιολόγηση και βαθμολόγησή της, σύμφωνα με τον τύπο της διακήρυξης και στον 
υπολογισμό του Τελικού Βαθμού της Προσφοράς = 10. 

Από τον ως άνω υπολογισμό προκύπτει ότι ως μοναδική και πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, η προσφορά της εταιρείας «TREK 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ» και η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, 
ομόφωνα εισηγείται την ανάδειξή της ως προσωρινού μειοδότη του Διαγωνισμού. 

 Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση, Πρακτικό Νο2/07-09-2020 (αποσφράγιση και 
αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου 
διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, βάσει της αριθμ. πρωτ. 83819/11120/01-07-2020 και με Α/Α 
Συστήματος: 83960 διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών 
Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY - Promoting 
Energy Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory”», στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020, 
προϋπολογισμού € 257.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 071 και ΚΑΕ 9459.15.000.01, 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020, 

Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ», της οποίας η εμπροθέσμως υποβληθείσα προσφορά πληροί τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό και η τεχνική της προσφορά πληροί τις 
υποχρεωτικές απαιτήσεις της Διακήρυξης για κάθε κριτήριο και βαθμολογήθηκε με συνολική βαθμολογία 
ΒΤ=136,27 βαθμούς, βάσει του Πρακτικού 01/24-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 
22/1421/28-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η δε οικονομική της προσφορά, ποσού € 
189.000,00 χωρίς ΦΠΑ, βαθμολογήθηκε με Τελικό Βαθμό=10 και είναι η μοναδική και πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
     Στην Ηγουμενίτσα, στις 07-09-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 πμ, στα γραφεία της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. Αριθ 16/967/29-06-2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου ως επιτροπή διαγωνισμού, 
προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. 
Αριθ. Συστήματος 83960 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού σύμφωνα με την με 
αριθμ. πρωτ. 83819/11120/01.07.2020 διακήρυξη, οι όροι της οποίας καταρτίσθηκαν με την με 
αριθμ.  16/967/29-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου για 
την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY – Promoting Energy 
Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory” στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B Βαλκανική – Μεσόγειος 2014-2020», με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας-τιμής, προϋπολογισμού δαπάνης € 257.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24% και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, παρέστησαν οι εξής: 
 

1. κ. Ζαραβούτσης Θεόδωρος, Πρόεδρος 

2. κ. Μπάρμπας Αντώνιος , Μέλος 

3. κα Τριανταφύλλου Ιωάννα, Μέλος 

 

O Πρόεδρος της Επιτροπής αφού  διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της  
συνεδρίασης. 

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της απόφαση της  οικονομικής επιτροπής και  την Διακήρυξη 

και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για το έργο:  
«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
για το έργο “PRO-ENERGY – Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the 
Balkan Mediterranean Territory” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg 
V-B Βαλκανική – Μεσόγειος 2014-2020» και την απόφαση αρίθμ. 22/1421/28-08-2020  της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου  με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Νο1/24-
07-2020 της επιτροπής διενέργειας του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, συνδέθηκε στο 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής 
Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY – 
Promoting Energy Efficiency in Public Buildings 
of the Balkan Mediterranean Territory” στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας 
Interreg V-B Βαλκανική – Μεσόγειος 2014-2020» 
 

Ηγουμενίτσα  07 / 09 /2020 
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Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)  www.promitheus.gov.gr, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 83960 
και διαπίστωσε ότι έχει υποβληθεί μία οικονομική  (1) Προσφορά  του κάτωθι υποψηφίου: 

 
  

α/α Υποψήφιος Αρμόδιος 

Π
ρ

ο
σ

φ
ο

ρ
ά

 

Κ
α

τά
σ

τα
σ

η
 Σύνολο 

προσφοράς 
για 

διαγωνισμό 
 (€ χωρίς 

ΦΠΑ) 

Χρόνος 
τιμής 

προσφοράς 

1. TREK 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

180981 Ενεργός 189.000,00 15/07/2020 16:17:37 

 
 

Η Επιτροπή έλεγξε την Οικονομική Προσφορά του παραπάνω υποψηφίου ως προς την 
πληρότητα και την εγκυρότητά της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 2.4.4 «Περιεχόμενα 
Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών» 
της Διακήρυξης και στο Παράρτημα VI «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» της Διακήρυξης. 
Από τον παραπάνω έλεγχο δεν προέκυψαν ευρήματα που συνιστούν απόκλιση από τις 
απαιτήσεις της Διακήρυξης και κατά συνέπεια λόγο αποκλεισμού.  

 
 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 2.3.2 «Βαθμολόγηση και 

Κατάταξη Προσφορών» της Διακήρυξης, βαθμολόγησε τις προσφορές με βάση τον τύπο: 
 

 
Β = [0,90 * (ΒΤ / ΒΜΑΧ) + 0,10 * (ΒΜΙΝ/ ΒΚ)] * 10 

 
όπου:  
Β  = ο τελικός βαθμός της προσφοράς 
ΒΤ  = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου  
ΒΜΑΧ  = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς 
ΒΚ  = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου 
ΒΜΙΝ  = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς. 
 
Συγκεκριμένα, οι τελικοί βαθμοί των προσφορών (Β) των υποψηφίων διαμορφώνονται ως 
ακολούθως: 
 

1. TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 
 

Β1 = [0,90 * (136,27 / 136,27) + 0,10 * (189.000/ 189.000)] * 10 = 10,00 
 

Από τον ανωτέρω υπολογισμό προκύπτει ότι ως μοναδική και πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, ανακηρύσσεται η 
προσφορά της εταιρείας TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή 

της Περιφέρειας Ηπείρου, την επικύρωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των οικονομικών 
προσφορών  

http://www.promitheus.gov.gr/
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21vAInCrnCjpv9CUHR8jqABA%7D&bid_number=%7B%21%21i0btgaFv4fC-wljirCadWg%7D&_ti=780403841&oapc=12&oas=sbUh82JQVxVRJPFnB6_e7w..
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και την ανάδειξη της εταιρείας TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως Προσωρινό Ανάδοχο του έργου:  «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής 
Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY – 
Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory” 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B Βαλκανική – Μεσόγειος 2014-
2020» Προσκαλεί δε, την ως άνω εταιρεία να υποβάλλει τα προβλεπόμενα από την οικεία 
Διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το 
οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 
 
 
 
      Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                        ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                                                                                                  

1.Ζαραβούτσης Θεόδωρος, Πρόεδρος 

 
2.Μπάρμπας Αντώνιος , Μέλος 

 

3.Τριανταφύλλου Ιωάννα, Μέλος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1517/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 63ο 

Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, 
στη Θεσσαλονίκη, από 03 έως 05 Σεπτεμβρίου 2020, προκειμένου να παρευρεθεί σε 
συνάντηση εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Θεσσαλονίκης και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το 
Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 
94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 
2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με θέμα «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)»του Αν. Υπ. Οικονομικών. 

5. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15810/31-08-2020 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2099/31-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), 
με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στη Θεσσαλονίκη, από 03 έως 05 Σεπτεμβρίου 2020, 
προκειμένου να παρευρεθεί σε συνάντηση εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
– Π.Ε. Θεσσαλονίκης και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο θέμα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή, στην 
πρώτη συνεδρίασή της, μετά τη λήψη της σχετικής αριθμ. πρωτ. 15810/31-08-2020 εισήγησης 
του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, δεδομένου ότι η προηγούμενη συνεδρίαση 
πραγματοποιήθηκε στις 28-08-2020. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στη 
Θεσσαλονίκη, η οποία ήταν επιβεβλημένη, προκειμένου να παρευρεθεί σε συνάντηση εργασίας 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Θεσσαλονίκης, από 03 έως 05 Σεπτεμβρίου 2020  
(με μέσο μετάβασης, Κρατικό Αυτοκίνητο (ΚΗΙ 9208), καθώς και τη δαπάνη ποσού 290,00 € για 
την κάλυψη των εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης αυτού και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2020 (Ε.Φ. 072 - ΚΑΕ 0716). 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1519/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 65ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμή Δαπανών της 
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16470/07-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2152/07-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται 
την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης η οποία εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, και τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2020, όπως εμφανίζεται στον συνημμένο στην 
εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κατωτέρω αναφερομένης δαπάνης, η οποία εξυπηρετεί τις 
λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, έτους 2020, σύμφωνα με τον 
κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

Α/Α Ε.Φ. ΚΑΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

1 291 9459.01.000.01 

Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου 

Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)-ΣΑΕ 0822 

Κ.Α. 2020׃ΣΕ08220002 (αριθμ. 2036/33683/24-12-2019׃ 

ΚΥΑ –ΑΔΑ ׃Ω3Λ04653ΠΓ-ΟΓΗ) 

2.175,00 € 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1520/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 66ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης 
με χειριστή και για το Πρόγραμμα καταπολέμησης ψύλλων στην Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 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. 15948/01-09-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2111/02-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 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. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τις δαπάνες συνολικού ποσού 73.680,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου και των αντίστοιχων Κ.Α., όπως αναλυτικά στον 
κατωτέρω πίνακα αναφέρονται, για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής 
χρήσης με χειριστή, για τα παρακάτω υποέργα, δεδομένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας δεν διαθέτει τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό και υπαλληλικό προσωπικό που 
απαιτείται, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών για το Πρόγραμμα καταπολέμησης ψύλλων 
στην Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2020, ως εξής: 

Α/

Α 
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ α/α απόφασης ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΠΟΣΟ 

(με ΦΠΑ) 

1.  

Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό 

ρέματος από γέφυρα Παγκράτι έως 

γέφυρα Κρυσταλλοπηγής προς 

αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων 

στην περιοχή 

115640/3778/ 

31-08-2020 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2014ΕΠ53000004 

«Αποκατάσταση – καθαρισμός 

αντιπλημμυρικών έργων στην 

Περιφέρεια Ηπείρου 2014-

2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000016) 

24.800,00 €  

2.  

Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό 

οδών πρόσβασης προς 

αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες και 

τάφρων υδροσυλλογής επαρχιακού 

δικτύου στο Τ.Δ Τσαμαντά 

115635/3776/ 

31-08-2020 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001 

«Συντήρηση – αποκατάσταση 

εθνικού επαρχιακού και λοιπού 

οδικού δικτύου Περιφέρειας 

Ηπείρου 2018-2020» 

21.080,00 € 

3.  

Μίσθωση μηχανημάτων για 

καθαρισμούς πρανών από 

κατολισθήσεις και αποστραγγιστικής 

τάφρου ανακούφισης πλημμυρών σε 

115638/3777/ 

31-08-2020 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001 

«Συντήρηση – αποκατάσταση 

εθνικού επαρχιακού και λοιπού 

18.600,00 € 
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επαρχιακό δίκτυο στο Ασπροκκλήσι-

Σαγιάδα 

οδικού δικτύου Περιφέρειας 

Ηπείρου 2018-2020» 

4.  
Πρόγραμμα καταπολέμησης ψύλλων 

στην Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 

2020 

109393/3561/ 

27-08-2020 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001 

«Αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και ειδικών δράσεων 

Περιφέρειας Ηπείρου 2020-

2022» 

 9.200,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: 73.680,00 € 

 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζάψας Γεώργιος.  

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1521/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 67ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Ανάπτυξη δεδομένων για την οργάνωση χωρικών δεδομένων θεσμοθετημένων 
χρήσεων γης & υφιστάμενων δραστηριοτήτων επί των αρδευόμενων εκτάσεων στη γεωγραφική 
ενότητας Δ. Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας (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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 11126/03-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2125/03-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας  υπόψη : … 

8. Την υπ’ αριθ. 118205/3865/03-09-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και 

τίτλο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», 

Υποέργο: «Ανάπτυξη δεδομένων για την οργάνωση χωρικών δεδομένων θεσμοθετημένων χρήσεων γης & 

υφιστάμενων δραστηριοτήτων επί των αρδευόμενων εκτάσεων στη γεωγραφική ενότητας Δ. Σουλίου Π.Ε. 

Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».  

9. Την από 02-09-2020 τεχνική έκθεση της υπηρεσίας όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Ανάπτυξη δεδομένων για την 

οργάνωση χωρικών δεδομένων θεσμοθετημένων χρήσεων γης & υφιστάμενων δραστηριοτήτων επί των 

αρδευόμενων εκτάσεων στη γεωγραφική ενότητας Δ. Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)», σε 

βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001,  προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με 

Φ.Π.Α.)…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανάπτυξη δεδομένων για την οργάνωση χωρικών 
δεδομένων θεσμοθετημένων χρήσεων γης & υφιστάμενων δραστηριοτήτων επί των αρδευόμενων 
εκτάσεων στη γεωγραφική ενότητας Δ. Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 
02-09-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 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 
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1522/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 68ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-06-2020  ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός 
κοίτης και ενίσχυση αναχωμάτων ποταμού Αχέροντα των παραποτάμων και των 
ρεμάτων του», προϋπολογισμού € 270.000,00 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ



-213- 
 

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

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

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

5. Την με α/α 844 και αρ. πρωτ. 33358/1072/03.03.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
ποσού 270.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020, ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.019.01, για το έργο 
«Καθαρισμός κοίτης και ενίσχυση αναχωμάτων ποταμού Αχέροντα των παραποτάμων και 
των ρεμάτων του», στα πλαίσια του Προγράμματος Έργων που Χρηματοδοτείται από 
Κεντρικού Αυτοτελείς Πόρους του Υπ. Εσωτερικών για κάλυψη Επενδυτικών Δαπανών και 
Δαπανών Βελτίωσης, Συντήρησης και Αποκατάστασης του Οδικού Δικτύου, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 832 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 

6. Την αριθμ. 10/566/15-04-2020 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 Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός κοίτης και ενίσχυση 
αναχωμάτων ποταμού Αχέροντα των παραποτάμων και των ρεμάτων του», 
προϋπολογισμού € 270.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 
1018/02-04-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την αριθμ. 43702/1026/02-04-
2020 εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε ελέγχθηκε και θεωρήθηκε, από 
την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.019.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 
/ Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την με α/α 844 και αρ. πρωτ. 
33358/1072/03.03.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 
832 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της 
Π.Ε. Πρέβεζας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου βάσει της διακήρυξης, με 
μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

5. Την αριθμ. 13/745/22-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
προέκυψαν από την από 21-05-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 

6. Την αριθμ. 18/1121/17-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 30-06-2020 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. 90116, που διενεργήθηκε την 
30-06-2020 για την κατασκευή του έργου Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός κοίτης και ενίσχυση 
αναχωμάτων ποταμού Αχέροντα των παραποτάμων και των ρεμάτων του», 
προϋπολογισμού € 270.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
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071.9771.01.019.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. 
έτους 2020 και σύμφωνα με το οποίο, Α. αποκλείστηκε από τη διαδικασία ο οικονομικός 
φορέας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ» διότι η οικονομική προσφορά δεν 
φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 
άρθρου 8 της Απόφασης αρ. 117384/31-10-2017 (Αρ. φύλλου 3821 Β’) και Β. αναδείχθηκε 
προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ», ο οποίος 
προσέφερε ποσό 86.811,55 € (χωρίς ΦΠΑ) και μέση έκπτωση 60,13%. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3638/07-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2136/07-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα το από 02-09-2020 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής 
Διαγωνισμού του έργου του θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο 
έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στα άρθρα 23.2-23.9 της διακήρυξης, βρήκε 
αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη και εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον 
οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» με μέση τεκμαρτή 
έκπτωση εξήντα και δεκατρία εκατοστά επί τοις εκατό Εμ = 60,13 % με ποσό προσφοράς 
86.811,55 € (χωρίς ΦΠΑ) και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 107.646,33 €. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το 2ο/02-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για 
την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Α’147), που διενεργήθηκε στις 30-06-2020, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90116, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός κοίτης και ενίσχυση αναχωμάτων 
ποταμού Αχέροντα των παραποτάμων και των ρεμάτων του», προϋπολογισμού € 270.000,00 
με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.008.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης στον 
οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ».  

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147, που διενεργήθηκε στις 30-06-2020, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Καθαρισμός κοίτης και ενίσχυση αναχωμάτων ποταμού Αχέροντα των παραποτάμων και των 
ρεμάτων του», προϋπολογισμού € 270.000,00 με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 
«ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα και δεκατρία εκατοστά επί 
τοις εκατό Εμ = 60,13 % με ποσό προσφοράς 86.811,55 € (χωρίς ΦΠΑ) και συνολική δαπάνη 
με ΦΠΑ 107.646,33 € σύμφωνα με το από 30-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 18/1121/17-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
και βάσει του ανωτέρω, Πρακτικού 2ο/02-09-2020 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 ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Πρέβεζας, στο ποσό των 107.646,33 € (με ΦΠΑ), και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.019.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την με α/α 844 και αρ. πρωτ. 
33358/1072/03.03.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 832 
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στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
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. 

 Μειοψηφεί το μέλος της επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 18/1121/17-
07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό έκπτωσης που 
πρόσφερε ο μειοδότης είναι πολύ μεγάλο (μεγαλύτερο του 60%) και σε συνδυασμό από την 
εμπειρία έργων που έχουν κατασκευαστεί (υπήρξαν χρονοτριβές, καθυστερήσεις, 
αναθεωρήσεις..) δεν καθιστούν την πρόταση φερέγγυα. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. 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 με 
τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ»,  που χρηματοδοτείται από Κεντρικούς Αυτοτελείς 
πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, προϋπολογισμού 270.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 
 

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας σήμερα στις  02-09-2020, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 10:00 πμ οι υπογράφοντες: 

1. ΛΟΥΙΖΑ ΣΚΟΥΡΑ ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ως Πρόεδρος 

2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΟΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως μέλος 

3. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΗΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως μέλος 

  

που αποτελούμε την επιτροπή διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας , που συστάθηκε με  
την με αρ. 13/745/22-5-2020 (Θέμα ΕΗΔ 9ο / ΑΔΑ: 6ΑΓΦ7Λ9-Υ2Η) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου , συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να ολοκληρώσουμε 
το από  30-6-2020 πρακτικό της δημοπρασίας του παραπάνω έργου.  
 
Έχοντας υπόψη: 
1.Την υπ’αρ.18/1121/17-7-2020 (Θέμα ΗΔ 49ο / ΑΔΑ:63097Λ9-8ΕΠ ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 30-6-2020 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.ΣΗ.ΔΗ.Σ. 90116, που 
διενεργήθηκε την 30-6-2020 για την κατασκευή του έργου Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο: «Καθαρισμός 
κοίτης και ενίσχυση αναχωμάτων ποταμού Αχέροντα των παραποτάμων και των ρεμάτων του», 
προϋπολογισμού 270.000,00 € (με Φ.Π.Α.), όπου  προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο Ε.Δ.Ε. 
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ»,  που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα και δεκατρία 
εκατοστά επί τοις εκατό (60,13 %) με προσφερόμενο ποσό 86.811,55 €  χωρίς ΦΠΑ  και συνολική 
δαπάνη με ΦΠΑ 107.646,33 €.           
         
2. Το Αρ. Πρωτ. 100120/3206/29-7-2020 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 18/1121/17-7-2020 (Θέμα 
ΗΔ 49ο/ΑΔΑ:63097Λ9-8ΕΠ ) 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.106720/3500/11-8-2020 έγγραφό της, τον προσωρινό 
ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται 
στο άρθρο 23.2 - 23.9 της διακήρυξης.  
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5. Τα δικαιολογητικά της Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»,  προσωρινός 
ανάδοχος, που υποβλήθηκαν από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 

 
6. Την από   18-8-2020 αίτηση της Εργοληπτικής Επιχείρησης  «ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», 
προσωρινού αναδόχου, με την οποία κατέθεσε προς την Επιτροπής Διαγωνισμού σφραγισμένο 
φάκελο με τα παραπάνω δικαιολογητικά.    
 
      Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό 
ανάδοχο σύμφωνα με την παρ. 4.2 του άρθρου 4 της διακήρυξης και διαπίστωσε ότι: 
α) Η υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου είναι εμπρόθεσμη. 
β) Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του έργου του 
θέματος. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει την σύνταξη του Πρακτικού 2, το κοινοποιεί μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» ως εσωτερικό έγγραφο στην αναθέτουσα αρχή (Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου) και εισηγείται την λήψη απόφασης κατακύρωσης του 
έργου, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» με  μέση τεκμαρτή 
έκπτωση εξήντα και δεκατρία εκατοστά επί τοις εκατό Εμ = 60,13 % με ποσό προσφοράς 86.811,55 € 
(χωρίς ΦΠΑ) και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 107.646,33 €.  σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 (δ) του 
άρθρου 4 της διακήρυξης. 
 
      Το παρόν Πρακτικό 2 εκδόθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 
30-6-2020 Πρακτικού δημοπρασίας . 
 

Πρέβεζα,  02-09-2020 
Η επιτροπή διαγωνισμού 

 
 
 

ΛΟΥΙΖΑ ΣΚΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΟΝΔΑΣ  

 
 

ΠΕ Αγρονόμων  
Τοπογράφων Μηχ/κών       ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών            ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1523/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 69ο 

Έγκριση του από 30-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-07-2020 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου 
της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός και προστασία όχθεων ρεμάτων Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την με α/α 843 και αρ. πρωτ. 33359/1073/03.03.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
ποσού 200.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020, ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.018.01, για το έργο 
«Καθαρισμός και προστασία όχθεων ρεμάτων Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 
200.000,00 με ΦΠΑ, στα πλαίσια του Προγράμματος Έργων που Χρηματοδοτείται από 
Κεντρικού Αυτοτελείς Πόρους του Υπ. Εσωτερικών για κάλυψη Επενδυτικών Δαπανών και 
Δαπανών Βελτίωσης, Συντήρησης και Αποκατάστασης του Οδικού Δικτύου, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 831 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 

6. Την αριθμ. 14/814/05-06-2020 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 «Καθαρισμός και προστασία 
όχθεων ρεμάτων Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ., με τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1830/28-05-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα 
με την μελέτη του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε ελέγχθηκε θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την 
αριθμ. πρωτ. 61636/1767/26-05-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Πρέβεζας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9771.01.018.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. 
έτους 2020, σύμφωνα με την με α/α 843 και αριθμ. πρωτ. 33359/1073/03.03.2020 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, με α/α καταχώρησης 831 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. Επίσης εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Πρέβεζας. 

7. Την αριθμ. 17/1040/08-07-2020 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 03-07-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3861/31-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2097/31-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
προς έγκριση, το από 30-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 30-07-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, με μέσο ποσοστό έκπτωσης εξήντα ένα και πέντε 
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εκατοστά επί τοις εκατό (61,05 %) και προσφερόμενο ποσό 62.830,09 € (χωρίς ΦΠΑ). 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει το από 30-07-2020 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. 91044, που διενεργήθηκε την 30-07-2020 για την 
κατασκευή του έργου Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός και προστασία όχθεων ρεμάτων Π.Ε. 
Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9771.01.018.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 
2020, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο 
μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός 
φορέας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, με μέσο ποσοστό έκπτωσης εξήντα ένα και 
πέντε εκατοστά επί τοις εκατό (61,05 %) και προσφερόμενο ποσό 62.830,09 € (χωρίς ΦΠΑ). 

 Μειοψηφεί το μέλος της επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό 
έκπτωσης που πρόσφερε ο μειοδότης είναι πολύ μεγάλο (μεγαλύτερο του 60%) και σε 
συνδυασμό από την εμπειρία έργων που έχουν κατασκευαστεί (υπήρξαν χρονοτριβές, 
καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις..) δεν καθιστούν την πρόταση φερέγγυα. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Π.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

1ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ     ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
       Για  Την  Ανάθεση  του  Έργου : 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΘΕΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ», 

 
     Στην Πρέβεζα   σήμερα την    30 – 07 – 2020  , ημέρα  Πέμπτη και ώρα  10.00 π.μ.  συνήλθε  
η Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν : 17/1040/08-07-2020  απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που 
κατατέθηκαν  ηλεκτρονικά  στο  πλαίσιο  διενέργειας της  ανοικτής  διαδικασία  μέσω  του  
Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (Αριθμ. 
Διαγωνισμού  : 91044)  για  την   ανάθεση  του  έργου : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΘΕΩΝ 

ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ»,  σ υ ν ο λ ι κ ο ύ   π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ :   200.000,00 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) Ευρώ.  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 
1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (πρόεδρος) 
2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,(Μέλος)                 
3. ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΟΥΡΑ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, (Μέλος) 
 
Ο  Πρόεδρος αφού  διαπίστωσε  την  απαρτία  της  Επιτροπής  συνεχίστηκε  η  διαδικασία . Η 
Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την διακήρυξη  για  την   ανάθεση  του  έργου : 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΘΕΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ»,  και το νομικό πλαίσιο 

που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής: 
 
  Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (Α/Α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

συστήματος τον αριθμό : 91044. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν 

σύμφωνα με τη διακήρυξη η 23/7/2020, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00π.μ. και η ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών  η : 30/7/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00  

  Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα 

με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) και επέλεξε 

τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό  με  αύξοντα  αριθμό (Α/Α) : 91044 και διαπίστωσε ότι αφενός ο 

διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι 

έχουν  υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, και με τη σειρά που αναφέρονται στη 

συνέχεια,  οι  κάτωθι  προσφορές (Πίνακας  Α). 

 

    (Πίνακας  Α) 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ            ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
Α/Α Συστήματος:   91044 
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   Το παρόν παράχθηκε με χρήση  του ΕΣΗΔΗΣ. 

                                            8D83C74D4BC81778637798DA1BBB1397 
 

 
  Συνολικά   κατατέθηκαν   Οκτώ (  08  )  Προσφορές   ,  σύμφωνα  με  τον  Πίνακα  
(Α). 
 
  Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής  καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του 

συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 

πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές  (του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”) για  

τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό  με αύξοντα αριθμό (Α/Α) : 91044. Απόρροια  της  

ανωτέρω  ενέργεια  είναι  η  κατάρτιση  του  Πίνακα  (Β) (Πίνακας συμμετεχόντων  

κατά  σειρά  μειοδοσίας)  όπως  τον  παρήγαγε  το  σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ):  

(ΠΙΝΑΚΑΣ  Β) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
                            Α/Α Συστήματος:   91044 

 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση  του ΕΣΗΔΗΣ. 

61A1AEA1AD42DA8B3F0DD61333222DA7 
 
 

 

  Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού  προέβει , κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της 
ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής 
μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το 
υποσύστημα (Πίνακας  Γ). 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος  Υποβολής Προσφοράς 
 

1 
Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε  με δ.τ ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ 

Ε.Ε 

20/07/2020 12:02:13 

 

2 
ΤΑΣΙΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ-Ε.Δ.Ε 

21/07/2020 23:14:07 

3 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22/07/2020 10:09:40 

4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 22/07/2020 21:30:56 
 

5 
ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ Δ.Τ. 

Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. 

23/07/2020 01:32:49 

6 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 23/07/2020 08:11:56 

7 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ 23/07/2020 08:34:09 

8 ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 23/07/2020 08:52:16 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 160078 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 61,05  % 

2 160453 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 56,93  % 

3 160391 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ 56,37  % 

4 160584 ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ Δ.Τ. 

Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. 

56,00  % 

5 159221 Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε  με δ.τ ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε 52,09  % 

6 160437 ΤΑΣΙΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ 

ΜΗΧ/ΚΟΣ-Ε.Δ.Ε 

48,73  % 

7 160404 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

46,82  % 

8 160581 ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 33,00  % 

ΑΔΑ: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ
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(ΠΙΝΑΚΑΣ  Γ) 

                                                           ΕΛΕΓΧΟΣ   ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

 
 

 
 

ΕΡΓΟ:
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:

Δαπάνη Ποσοστό

Μελέτης Έκπτωσης

ΟΜΑΔΑ A:  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - 97.200,00 57% 41.796,00 ομαλή

ΟΜΑΔΑ B: ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ - 1.230,00 57% 528,9 ομαλή

ΟΜΑΔΑ Γ:  ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ 16.240,00 57% 6.983,20 ομαλή

ΟΜΑΔΑ Δ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ 4.158,00 55% 1.871,10 ομαλή

Σσ 118.828,00 Σπ 51.179,20

Γ.Ε+Ο.Ε 21.389,04 9.212,26

Σ.Σ 140.217,04 ΣΔΕ 60.391,46

[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ.]= (Μέχρι 4ο δεκαδικό)

0,56930014 0,5693 Εμ= 56,93%

Κάτω όριο 1,1*Εμ-0,10= 52,62%

'Ανω όριο 0,9*Εμ+0,10= 61,24%

Απόκλιση 0,10*(1-Εμ)= 4,31%

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. 

E43CF04E3F48DD45F2D6663BAB21AF43

91044 83616/2569 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΘΕΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
160453

Ομάδα Εργασιών Τελική Τιμή Κατάσταση

ΑΔΑ: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ
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ΕΡΓΟ:
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:

Δαπάνη Ποσοστό

Μελέτης Έκπτωσης

ΟΜΑΔΑ A:  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - 97.200,00 56% 42.768,00 ομαλή

ΟΜΑΔΑ B: ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ - 1.230,00 59% 504,3 ομαλή

ΟΜΑΔΑ Γ:  ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ 16.240,00 58% 6.820,80 ομαλή

ΟΜΑΔΑ Δ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ 4.158,00 58% 1.746,36 ομαλή

Σσ 118.828,00 Σπ 51.839,46

Γ.Ε+Ο.Ε 21.389,04 9.331,10

Σ.Σ 140.217,04 ΣΔΕ 61.170,56

[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ.]= (Μέχρι 4ο δεκαδικό)

0,56374375 0,5637 Εμ= 56,37%

Κάτω όριο 1,1*Εμ-0,10= 52,01%

'Ανω όριο 0,9*Εμ+0,10= 60,73%

Απόκλιση 0,10*(1-Εμ)= 4,36%

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. 

3D8EC379A1429B4BE7D54EE386F7F356

91044 83616/2569 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΘΕΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
160391

Ομάδα Εργασιών Τελική Τιμή Κατάσταση

ΕΡΓΟ:
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:

Δαπάνη Ποσοστό

Μελέτης Έκπτωσης

ΟΜΑΔΑ A:  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - 97.200,00 56% 42.768,00 ομαλή

ΟΜΑΔΑ B: ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ - 1.230,00 56% 541,2 ομαλή

ΟΜΑΔΑ Γ:  ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ 16.240,00 56% 7.145,60 ομαλή

ΟΜΑΔΑ Δ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ 4.158,00 56% 1.829,52 ομαλή

Σσ 118.828,00 Σπ 52.284,32

Γ.Ε+Ο.Ε 21.389,04 9.411,18

Σ.Σ 140.217,04 ΣΔΕ 61.695,50

[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ.]= (Μέχρι 4ο δεκαδικό)

0,55999998 0,56 Εμ= 56,00%

Κάτω όριο 1,1*Εμ-0,10= 51,60%

'Ανω όριο 0,9*Εμ+0,10= 60,40%

Απόκλιση 0,10*(1-Εμ)= 4,40%

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. 

2F60508C997BBF825BA7D8587FFC3D9B

91044 83616/2569 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΘΕΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
160584

Ομάδα Εργασιών Τελική Τιμή Κατάσταση

ΕΡΓΟ:
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:

Δαπάνη Ποσοστό

Μελέτης Έκπτωσης

ΟΜΑΔΑ A:  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - 97.200,00 53% 45.684,00 ομαλή

ΟΜΑΔΑ B: ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ - 1.230,00 48% 639,6 ομαλή

ΟΜΑΔΑ Γ:  ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ 16.240,00 48% 8.444,80 ομαλή

ΟΜΑΔΑ Δ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ 4.158,00 48% 2.162,16 ομαλή

Σσ 118.828,00 Σπ 56.930,56

Γ.Ε+Ο.Ε 21.389,04 10.247,50

Σ.Σ 140.217,04 ΣΔΕ 67.178,06

[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ.]= (Μέχρι 4ο δεκαδικό)

0,52089946 0,5209 Εμ= 52,09%

Κάτω όριο 1,1*Εμ-0,10= 47,30%

'Ανω όριο 0,9*Εμ+0,10= 56,88%

Απόκλιση 0,10*(1-Εμ)= 4,79%

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. 

8D83C74D4BC81778637798DA1BBB1397

91044 83616/2569 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΘΕΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
159221

Ομάδα Εργασιών Τελική Τιμή Κατάσταση

ΑΔΑ: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ
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ΕΡΓΟ:
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:

Δαπάνη Ποσοστό

Μελέτης Έκπτωσης

ΟΜΑΔΑ A:  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - 97.200,00 49% 49.572,00 ομαλή

ΟΜΑΔΑ B: ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ - 1.230,00 53% 578,1 ομαλή

ΟΜΑΔΑ Γ:  ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ 16.240,00 47% 8.607,20 ομαλή

ΟΜΑΔΑ Δ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ 4.158,00 48% 2.162,16 ομαλή

Σσ 118.828,00 Σπ 60.919,46

Γ.Ε+Ο.Ε 21.389,04 10.965,50

Σ.Σ 140.217,04 ΣΔΕ 71.884,96

[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ.]= (Μέχρι 4ο δεκαδικό)

0,48733078 0,4873 Εμ= 48,73%

Κάτω όριο 1,1*Εμ-0,10= 43,60%

'Ανω όριο 0,9*Εμ+0,10= 53,86%

Απόκλιση 0,10*(1-Εμ)= 5,13%

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. 

889BA482F2A21FD7D239F3DD8593C227

91044 83616/2569 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΘΕΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
160437

Ομάδα Εργασιών Τελική Τιμή Κατάσταση

ΕΡΓΟ:
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:

Δαπάνη Ποσοστό

Μελέτης Έκπτωσης

ΟΜΑΔΑ A:  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - 97.200,00 47% 51.516,00 ομαλή

ΟΜΑΔΑ B: ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ - 1.230,00 46% 664,2 ομαλή

ΟΜΑΔΑ Γ:  ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ 16.240,00 46% 8.769,60 ομαλή

ΟΜΑΔΑ Δ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ 4.158,00 46% 2.245,32 ομαλή

Σσ 118.828,00 Σπ 63.195,12

Γ.Ε+Ο.Ε 21.389,04 11.375,12

Σ.Σ 140.217,04 ΣΔΕ 74.570,24

[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ.]= (Μέχρι 4ο δεκαδικό)

0,4681799 0,4682 Εμ= 46,82%

Κάτω όριο 1,1*Εμ-0,10= 41,50%

'Ανω όριο 0,9*Εμ+0,10= 52,14%

Απόκλιση 0,10*(1-Εμ)= 5,32%

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. 

CFD772056AD661D5D40540387570F55F

91044 83616/2569 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΘΕΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
160404

Ομάδα Εργασιών Τελική Τιμή Κατάσταση

ΑΔΑ: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ
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Από   τον  έλεγχο  της  ολόγραφης  και  αριθμητικής  αναγραφής  των  επιμέρους ποσοστών  
έκπτωσης καθώς  και  τον  έλεγχο  της  ομαλής  μεταξύ  τους  σχέση  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  
καταρτίζει  τον  κάτωθι  Πίνακα (Δ) (Πίνακας  κατά  σειρά  μειοδοσίας με  έλεγχο  Ομαλότητας) 
: 
 
(ΠΙΝΑΚΑΣ  Δ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΚΑΤΑ  ΣΕΙΡΑ  ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ  ΜΕ  ΕΛΕΓΧΟ    ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ                                            
Α/Α Συστήματος:91044 

 
 
 

Α/Α 

 
Α/Α 

καταθ. 

 
 

Επωνυμία 
Προσφέροντα 

Επωνυμία 

Υποβάλλοντα 

Συστήματος 

 
 

Ποσοστό 

1 160078 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ 

ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
61,05  % 

2 160453 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 56,93  % 

3 160391 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ 56,37  % 

4 160584 
ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ 
Δ.Τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. 

ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ Δ.Τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. 

Ο.Ε. 

56,00  % 

5 159221 
Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε  με δ.τ ΙΡΙΣ 
ΕΡΓΩ Ε.Ε 

Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε  

με δ.τ ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε 
52,09  % 

6 160437 
ΤΑΣΙΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ 
ΜΗΧ/ΚΟΣ-Ε.Δ.Ε 

ΤΑΣΙΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ-

Ε.Δ.Ε 

48,73  % 

7 160404 
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 46,82  % 

8 160581 ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 33,00  % 
 
 
 

ΕΡΓΟ:
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:

Δαπάνη Ποσοστό

Μελέτης Έκπτωσης

ΟΜΑΔΑ A:  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - 97.200,00 33% 65.124,00 ομαλή

ΟΜΑΔΑ B: ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ - 1.230,00 33% 824,1 ομαλή

ΟΜΑΔΑ Γ:  ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ 16.240,00 33% 10.880,80 ομαλή

ΟΜΑΔΑ Δ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ 4.158,00 33% 2.785,86 ομαλή

Σσ 118.828,00 Σπ 79.614,76

Γ.Ε+Ο.Ε 21.389,04 14.330,66

Σ.Σ 140.217,04 ΣΔΕ 93.945,42

[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ.]= (Μέχρι 4ο δεκαδικό)

0,32999998 0,33 Εμ= 33,00%

Κάτω όριο 1,1*Εμ-0,10= 26,30%

'Ανω όριο 0,9*Εμ+0,10= 39,70%

Απόκλιση 0,10*(1-Εμ)= 6,70%

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. 

B701A4CC88DADD2DF6B73BEC7AFACF76

91044 83616/2569 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΘΕΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
160581

Ομάδα Εργασιών Τελική Τιμή Κατάσταση
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Κατόπιν  η  Επιτροπή  διαγωνισμού ξεκινώντας  από  τον  πρώτο  μειοδότη και  ακολουθώντας  
την  σειρά  μειοδοσίας  έλεγξε  τα  δικαιολογητικά συμμετοχής  που  ζητήθηκαν  από  την  
Διακήρυξη (Άρθρο 24.2)   και  αφού  ολοκλήρωσε  τον  έλεγχο  διαπίστωσε τα  κάτωθι :   
 
1.Η  Εταιρεία  με  διακριτό  τίτλο : «ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»  και με  Α/Α κατάθεσης  
προσφοράς : 160453 στο  μέρος II της  ΤΕΥΔ   παρ.α ( αναφέρεται στη Βεβαίωση εγγραφής 
στο Μ.Ε.Ε.Π , δεν πληροί τις προυποθέσεις ), 
 
Με   βάση   τα   ανωτέρω  καταρτίζεται   ο  κάτωθι  πίνακας (ΠΙΝΑΚΑΣ Ε) : 
 
(ΠΙΝΑΚΑΣ Ε)   
 

 
 
Α/Α 

 
Α/Α 
καταθ. 

 
 
Επωνυμία Προσφέροντα 

Πληρότητα Δικαιολογητικών 
συμμετοχής 
(Σύμφωνα με την Διακήρυξη) 

1 160078 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΑΙ 

2 160453 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΧΙ (ΜΕΡΟΣ ΙΙ παρΑ. της ΤΕΥΔ) 

3 160391 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΝΑΙ 

4 160584 ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ Δ.Τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. ΝΑΙ 

5 159221 Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε  με δ.τ ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε ΝΑΙ 

6 160437 ΤΑΣΙΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ-Ε.Δ.Ε ΝΑΙ 

7 160404 
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΝΑΙ 

8 160581 ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. ΝΑΙ 

 
   Με   βάση   τα   ανωτέρω  , η  Επιτροπή  Διαγωνισμού έκανε  δεκτές  τις  οικονομικές  
προσφορές  σύμφωνα  με  την   παρακάτω  σειρά  μειοδοσίας (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ) :  
 

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ) 
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΚΑΤΑ  ΣΕΙΡΑ  

ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
 

 
 

Α/Α 

 
Α/Α 

καταθ
. 

 
 

Επωνυμία 
Προσφέροντα 

Επωνυμία 

Υποβάλλοντα 

Συστήματος 

 
 

Ποσοστό 

1 160078 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ 

ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
61,05  % 

2 160391 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ 56,37  % 

3 160584 
ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ 
Δ.Τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. 

ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ Δ.Τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. 

Ο.Ε. 

56,00  % 

4 159221 
Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε  με δ.τ ΙΡΙΣ 
ΕΡΓΩ Ε.Ε 

Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε  

με δ.τ ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε 
52,09  % 

5 
160437 ΤΑΣΙΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ 

ΜΗΧ/ΚΟΣ-Ε.Δ.Ε 

ΤΑΣΙΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ-Ε.Δ.Ε 
48,73  % 

6 160404 
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
46,82  % 

7 160581 ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 33,00  % 
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   Περαιτέρω   η  Επιτροπή  Διαγωνισμού   προχώρησε  στον  έλεγχο  εγκυρότητας  των  
υποβληθέντων  εγγυητικών  επιστολών  συμμετοχής  των  συμμετεχόντων   στον  διαγωνισμό  
του  Πίνακα  (Ε). 
 
 Με τα  αριθμ πρωτ. :69134.69132,69123,69124,69126,69133,69128,69125  
(Τ.Μ.Ε.ΔΕ.Αθήνας) βεβαιώθηκε  η  εγκυρότητα  των ανωτέρω  εγγυητικών  επιστολών. 
 
   Με   βάση  τα  ανωτέρω    Προσωρινός  Μειοδότης  αναδεικνύεται η εταιρεία    με  τον  
διακριτό  τίτλο : «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ» που  προσέφερε  Μέση  Έκπτωση : 
61,05  %  και   συνολικού  ποσού  προσφοράς : 62.830,09   Ευρώ (Μη  συμπ/νου   Φ.Π.Α.). 
 
Το  παρόν  πρακτικό  συντάσσεται ,υπογράφεται  από  τα  μέλη  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  
που  παρευρέθηκαν  στον  διαγωνισμό   και  υποβάλλεται  στην  Οικονομική  Επιτροπή  της 
Περιφέρειας Ηπείρου  για  την  λήψη  της  σχετικής  απόφασης. 
 

Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

    Γιαννόπουλος   Ευάγγελος (Πρόεδρος) 
 
 

 Μουστάκα Αικατερίνη  (Μέλος) 
 
 

Σκούρα Ειρήνη  (Μέλος) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1524/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 70ο 

Διεξαγωγή της δημόσιας προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου για την 
κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ήτοι για τη 
στέγαση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, των Δ/νσεων Διοικητικού - Οικονομικού και 
Ανάπτυξης, του Τμήματος Πληροφορικής, του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας και 
αίθουσας συνεδριάσεων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 

http://www.php.gov.gr/
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4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 Π.Δ. 242/96 περί μισθώσεων, του Π.Δ. 34/95 περί εμπορικών μισθώσεων, 
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 και 4/15/13-03-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του 

6. Την αριθμ. 11/626/30-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, για τη 
μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, ήτοι για τη στέγαση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, των Δ/νσεων Διοικητικού - 
Οικονομικού και Ανάπτυξης, του Τμήματος Πληροφορικής, του Γραφείου Νομικής 
Υπηρεσίας και αίθουσας συνεδριάσεων, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για το μίσθωμα, το ύψος της οποίας θα προσδιορισθεί από την 
κατακυρωτική απόφαση, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 072.0813.01 του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, βάσει της με α/α: 
1002 και αριθμ. πρωτ. 41962/1379/26.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΖΣ97Λ9-ΟΧΑ) απόφασης ανάληψης 
πολυετούς υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1024 στα βιβλία εγκρίσεων και 
εντολών της της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 

Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4298/27-08-

2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2079/27-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 
Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει τα εξής: 

«… Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της κα Κυπριωτέλη Βασιλική (ως 

αντιπρόσωπος, πληρεξούσιος και αντίκλητος των συνιδιοκτητών του επί της Σπηλιάδου 8 ακινήτου στην πόλη 

της Πρέβεζας) Κου Κυπριωτέλη Δημήτριου και Κας Κυπριωτέλη Μαρίας – Πελαγίας  

Η ως άνω αίτηση, με τα συνημμένα σ’ αυτή δικαιολογητικά, αποτελεί τη μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε 

στην Υπηρεσία μας, για συμμετοχή στην αρ. 51677/2009/06.05.2020 Διακήρυξη Μειοδοτικής δημοπρασίας 

μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της εν θέματι υπηρεσίας μας. 

Επιπλέον, σας διαβιβάζουμε την έκθεση καταλληλότητας του ανωτέρω ακινήτου, που συντάχθηκε από την 

αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και παρακαλούμε για τη διεξαγωγή της προφορικής δημοπρασίας, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 17 του Π.Δ. 242/1996 «Περί καθορισμού προϋποθέσεων, τρόπου και 

διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την 

αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων». 

Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης της Επιτροπής 

σας, προκειμένου η Υπηρεσία μας να ειδοποιήσει έγκαιρα την ενδιαφερόμενη ιδιοκτήτρια, ώστε να παραστούν 

στην διαδικασία της δημοπρασίας. 

Επιπροσθέτως σημειώνουμε, ότι στη διαγωνιστική διαδικασία έχει κατατεθεί μόνο μία προσφορά. 
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Τέλος σημειώνουμε ότι έχει εκδοθεί η αρ. αριθ. 41962/1379/26.03.2020 (α/α 1002) με (ΑΔΑ: 6ΖΣ97Λ8-ΟΧΑ) 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (πολυετούς) με την οποία εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 

44.220,00 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, για μίσθωση ακινήτου στέγασης των 

Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας, ήτοι του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, των Δ/νσεων Διοικητικού - 

Οικονομικού και Ανάπτυξης, του Τμήματος Πληροφορικής, του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας, καθώς και της 

αίθουσας συνεδριάσεων, κατά το χρονικό διάστημα από 13.06.2020 μέχρι 12.06.2025, με α/α καταχώρησης: 

1024 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Περιφέρειας Ηπείρου-Π.Ε. Πρέβεζας (Ε.Φ. 072 - 

Κ.Α.Ε. 0813.01) .…». 

Στην επισυναπτόμενη στην ανωτέρω εισήγηση, από 21-08-2020 έκθεση της Επιτροπής 
Καταλληλότητας ακινήτων, αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

«….  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ  

ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π. E. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Π. E. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Στην Πρέβεζα σήμερα 21 / 08 / 2020 η επιτροπή καταλληλότητας που ορίστηκε με την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 14/57/21-10-2019 απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου και που αποτελείται από 

τους: 

 Γούση Χρήστο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ 

 Γκούμα Αχιλλέα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ 

 Λογοθέτη Γεώργιο ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ προϊστάμενο της Δ. Τ. E. της Π. E. Πρέβεζας 

αφού έλαβε υπόψη την υποβληθείσα προσφορά για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των ανωτέρω 

Υπηρεσιών και μετά από προηγουμένη επιτόπια εξέταση του ακινήτου. 

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι 

Ότι το ακίνητο ιδιοκτησίας, Βασιλικής Κυπριωτέλη, Δημητρίου Κυπριωτέλη και Μαρίας-
Πελαγίας Κυπριωτέλη, που κατά τον ιδιοκτήτη είναι συνολικού εμβαδού 1.437,15 μ2, εκ των οποίων οι 
ωφέλιμοι χώροι είναι 1.247,59 μ2, οι αποθηκευτικοί χώροι στο ισόγειο είναι 190,87 μ2 και που αναλύονται 
στους ορόφους ως εξής: ΙΣΟΓΕΙΟ: 389,79 μ2, Α' ΟΡΟΦΟΣ: 404,17 μ2, B' ΟΡΟΦΟΣ: 453,63 μ2. 

Το ακίνητο βρίσκεται στην οδό Σπηλιάδου, αριθμός 8 και συγκεκριμένα στο Ο. Τ. 46 στην 
Πρέβεζα, πληροί τους όρους της διακήρυξης με αριθμό πρωτοκόλλου 51677/2009/ 06-05-2020 και κατά 
συνέπεια ης προϋποθέσεις για την μίσθωσή του, με την προϋπόθεση, ο κεντρικός δημοτικός χώρος 
στάθμευσης απέναντι ακριβώς από το ακίνητο να ικανοποιεί την διακήρυξη και αφού περατωθούν άμεσα και 
εντός των προθεσμιών που θέτει η διακήρυξη, όλες οι οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές 
εργασίες, όπως περιγράφονται στα έγγραφα των διευθύνσεων και τμημάτων που στεγάζονται στο εν λόγω 
κτήριο καθώς επίσης και του υπεύθυνου και του τεχνικού ασφαλείας του κτηρίου που είναι αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας έκθεσης. 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να γίνει, 

1. χρωματισμός όλων των κοινοχρήστων χώρων και των κιγκλιδωμάτων του κλιμακοστασίου 

2. χρωματισμός των χώρων των γραφείων όπου απαιτείται και μετά την υπόδειξη από τις 
διευθύνσεις και τα τμήματα που τα χρησιμοποιούν 

3. Έλεγχος όλων των πορτών και επισκευή ή αντικατάσταση όπου απαιτείται. 

4. Επισκευή ή αντικατάσταση κλείθρων και πόμολων όπου απαιτούνται. 

5. Επισκευή, συντήρηση του δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης, κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού 
και ηλεκτροφωτισμού. 

6. Επισκευή, συντήρηση όλων των w.c. (καζανάκια-καπάκια τουαλετών-μηχανισμοί εξαερισμού 
κλπ) 

7. Επισκευή φθορών και χρωματισμός στους εξώστες όπου απαιτείται. 

8. Κάλυψη σιδηρών αναμονών κλιμακοστασίου με γυψοσανίδα ή άλλο υλικό που θα υποδειχθεί. 
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9. Έλεγχος μόνωσης ταράτσας και επισκευή ή αντικατάσταση όπου απαιτείται. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 

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

8. Στον διαγωνισμό κλήθηκαν να μετάσχουν, βάσει της αριθμ. πρωτ. 120512/4431/08-09-2020 
πρόσκλησης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, οι κ.κ. Κυπριωτέλη Βασιλική, Κυπριωτέλης Δημήτριος και Κυπριωτέλη Μαρία – 
Πελαγία, των οποίων προσφερόμενο ακίνητο συνιδιοκτησίας, που βρίσκεται επί της οδού 
Σπηλιάδου 8 στην πόλη της Πρέβεζας, κρίθηκε κατάλληλο με το σχετικό από 21-08-2020 
Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας. 

Στην Επιτροπή προσήλθε ο κ. Ευστράτιος Κυπριωτέλης, ως αντιπρόσωπος, πληρεξούσιος 
και αντίκλητος των ως άνω συνιδιοκτητών, βάσει των αριθμ. 2.256/01-06-2020 και 2.416/09-
09-2020 συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων της συμβολαιογράφου Πρέβεζας, Ελένης Χ. 
Λαδιά, αντίγραφο των οποίων κατέθεσε στη Γραμματεία της Επιτροπής και επισυνάπτεται 
στο φάκελο του θέματος (συνημμένο με αρ. πρωτ. εισ. 2079/27-08-2020 στον φάκελο 2020 
εισηγήσεων Ο.Ε.). Επίσης κατέθεσε και επισυνάπτεται στο φάκελο του θέματος, την 
εγγυητική επιστολή Νο 8002043172 της Τράπεζας EUROBANK Α.Ε. για ποσό € 750,00. 

Ο κ. Ευστράτιος Κυπριωτέλης, κατέθεσε και επισυνάπτεται στο φάκελο του θέματος, 
έγγραφη οικονομική προσφορά, για το ανωτέρω προσφερόμενο ακίνητο, με ποσό € 
7.200,00 μηνιαίο μίσθωμα. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω (υπό στ. 7), εισήγηση του 
Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, καθώς και 
τη θέση των μελών της Επιτροπής, ζήτησε από τον κ. Ευστράτιο Κυπριωτέλη, να μειώσει 
την προσφορά του και μετά την συζήτηση και διαπραγμάτευση που ακολούθησε, 
συμφωνήθηκε μηνιαίο μίσθωμα ποσού € 6.800,00 προσφορά η οποία έγινε αποδεκτή από 
όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ως συμφέρουσα, και με δεδομένη την υποχρέωση 
των συνιδιοκτητών για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης του κτιρίου, όπως 
αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο από 21-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής 
Καταλληλότητας, για το οποίο οι διαγωνιζόμενοι είναι ενήμεροι –κατά δήλωση και του 
πληρεξουσίου τους– και οι οποίες θα εκτελεσθούν μετά από υποδείξεις της Επιτροπής και 
των αρμοδίων Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Στη συνέχεια, και μετά τη συζήτηση που ακολούθησε – και αφού συντάχθηκε σχετικό 
Πρακτικό (που επισυνάπτεται στον ανωτέρω φάκελο του θέματος) – ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής εισηγήθηκε να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στους κ.κ. 
Κυπριωτέλη Βασιλική, Κυπριωτέλη Δημήτριο και Κυπριωτέλη Μαρία – Πελαγία, 
συνιδιοκτήτες του ακινήτου, που βρίσκεται επί της οδού Σπηλιάδου 8 στην Πρέβεζα – και 
στο οποίο ήδη στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Πρέβεζας – με προσφορά μηνιαίου 
μισθώματος € 6.800,00 η οποία κρίνεται συμφέρουσα, δεδομένου ότι ήταν η μοναδική 
προσφορά που κατατέθηκε, το μίσθωμα που επιτεύχθηκε μετά από διαπραγμάτευση είναι 
συμφέρον, ενώ επιπλέον οι συνιδιοκτήτες του ακινήτου, θα επιβαρυνθούν και με τις δαπάνες 
για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης του κτιρίου, όπως αυτές αναλυτικά 
αναφέρονται στο από 21-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Κατόπιν της διεξαγωγής, από την Οικονομική Επιτροπή, της δημόσιας προφορικής 
δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ήτοι για τη στέγαση του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη, των Δ/νσεων Διοικητικού - Οικονομικού και Ανάπτυξης, του Τμήματος 
Πληροφορικής, του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας και αίθουσας συνεδριάσεων, βάσει της αριθμ. 
πρωτ. 51677/2009/06-05-2020 διακήρυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, όπως αναλυτικά αναφέρεται 
ανωτέρω, 
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 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού, στους κ.κ. Κυπριωτέλη Βασιλική, 
Κυπριωτέλη Δημήτριο και Κυπριωτέλη Μαρία – Πελαγία, συνιδιοκτήτες του ακινήτου, που 
βρίσκεται επί της οδού Σπηλιάδου 8 στην Πρέβεζα επί του ΟΤ 46, με μηνιαίο μίσθωμα € 
6.800,00 για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, και με την υποχρέωση της εκτέλεσης εκ μέρους 
των συνιδιοκτητών, των εργασιών επισκευής και συντήρησης του κτιρίου, όπως αυτές 
αναλυτικά αναφέρονται στο από 21-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας 
(ανωτέρω υπό στ. 7), οι οποίες θα εκτελεσθούν με τις υποδείξεις της Επιτροπής 
Καταλληλότητας καθώς και των αρμοδίων Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας, και  

 Εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεως για τη μίσθωση του ανωτέρω ακινήτου, για την κάλυψη 
στεγαστικών αναγκών της των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ήτοι για τη 
στέγαση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, των Δ/νσεων Διοικητικού - Οικονομικού και 
Ανάπτυξης, του Τμήματος Πληροφορικής, του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας και αίθουσας 
συνεδριάσεων, με συνολικό μηνιαίο μίσθωμα ποσού € 6.800,00 για χρονική διάρκεια πέντε (5) 
ετών, με δικαίωμα παράτασης για χρόνο ίσο προς τον αρχικώς προβλεπόμενο, με τους όρους 
όπως αναλυτικά θα αναφέρονται σ’ αυτή και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΕΦ/ΚΑΕ 072.0813.01 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Πρέβεζας, βάσει της με α/α: 1002 και αριθμ. πρωτ. 41962/1379/26.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΖΣ97Λ9-
ΟΧΑ) απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1024 στα 
βιβλία εγκρίσεων και εντολών της της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. 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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1526/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 72ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Πρέβεζας οικ. 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 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 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.4386/04-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2141/07-09-2020 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τα αρ. πρωτ. 3210/01-09-2020, 
3304,3305/04-09-2020 έγγραφα της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π. Ε. Πρέβεζας, περί 
επιστροφής ποσών από καταβληθέντα παράβολα των οποίων δεν έγινε χρήση, καθώς και τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020, εισηγείται την 
έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και τη διάθεση της αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και 
Κ.Α.Ε., όπως αυτές εμφανίζονται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούμενων, ανά ΕΦ και ΚΑΕ πιστώσεων, σε βάρος 
των αντίστοιχων εγκεκριμένων στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 
2020, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 072 3199.01 75,00 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ 

ΧΡΗΣΗ. 

ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ 

2 072 3199.01 135,00 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ 

ΧΡΗΣΗ. 

ANTYΠA ΜΑΡΙΑ 

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1527/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 73ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια σκυροδέματος για την κατασκευή τεχνικών έργων διευθέτησης όμβριων σε 
οδούς πρόσβασης παραγωγικών μονάδων από τα όρια της Κατάρας έως τα όρια του Ανηλίου». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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. 11452/08-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2187/08-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: … 

6. Την υπ’ αριθ.  119542/3907  από  07-09-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 

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

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Προμήθεια σκυροδέματος για την κατασκευή τεχνικών έργων 

διευθέτησης όμβριων  σε οδούς πρόσβασης παραγωγικών μονάδων από τα όρια της Κατάρας έως τα όρια 

του Ανηλίου». 

7. Την από  08-09-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια σκυροδέματος για την 

αποκατάσταση της βατότητας της οδού από την Κατάρα έως το Χιονοδρομικό Ανηλίου και στη συνέχει έως τα 

όρια με το Χαλίκι, που καθημερινά χρησιμοποιούν κτηνοτρόφοι της περιοχής. Θα γίνουν οι απαραίτητες 

ιρλανδικές τάφροι σε σημεία όπου τοπικά ρέματα διασχίζουν τον δρόμο, καθώς και τάφροι διηθημένης ροής 

των ομβρίων.  

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

κατασκευή τεχνικών έργων διευθέτησης όμβριων  σε οδούς πρόσβασης παραγωγικών μονάδων από τα όρια της 

Κατάρας έως  τα όρια του Ανηλίου», 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 σκυροδέματος για την κατασκευή 
τεχνικών έργων διευθέτησης όμβριων  σε οδούς πρόσβασης παραγωγικών μονάδων από τα όρια της 
Κατάρας έως  τα όρια του Ανηλίου», βάσει της από 08-09-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια 
σκυροδέματος για την αποκατάσταση της βατότητας της οδού από την Κατάρα έως το Χιονοδρομικό 
Ανηλίου και στη συνέχεια έως τα όρια με το Χαλίκι, που καθημερινά χρησιμοποιείται από  κτηνοτρόφους 
της περιοχής, καθώς επίσης και κατασκευή ιρλανδικών τάφρων, σε σημεία όπου τοπικά ρέματα 
διασχίζουν τον δρόμο, και τάφρων  διηθημένης ροής των ομβρίων. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. 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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1528/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση του από 09-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση οδού λόγω κατολίσθησης στο Μεγάλο Περιστέρι», προϋπολογισμού € 
45.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 

http://www.php.gov.gr/
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4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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. 16/984/29-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση 
οδού λόγω κατολίσθησης στο Μεγάλο Περιστέρι», προϋπολογισμού 45.000,00 € με Φ.Π.Α, 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε 
με την αριθμ. πρωτ. 81202/7618/29-06-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της 
Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου 2018 – 2020», για την εκτέλεση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της 
κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο 
χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 7623/29-06-2020 εισήγηση της υπηρεσίας. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 11498/09-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2205/09-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την 
ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ», με προσφορά 
τριάντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά 34.112,90€ (με 
αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση έξι τοις εκατό (6%). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 09-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 11-08-2020 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 83772/7858/03-09-
2020 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 16/984/29-06-
2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού λόγω κατολίσθησης στο Μεγάλο Περιστέρι», προϋπολογισμού 
45.000,00 € με Φ.Π.Α, 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 2018 – 2020», 
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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) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΗΛΙΩΝΗΣ β) ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΤΕ και γ) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ και αφού τις έκανε 
αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, 
της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του 
παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του 
Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας, βάσει της προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα 
πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης. 

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού 
φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ» 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 «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ», 
με προσφορά τριάντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά 34.112,90€ 
(με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση έξι τοις εκατό (6%). 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού λόγω κατολίσθησης στο Μεγάλο 
Περιστέρι», προϋπολογισμού 45.000,00 € με Φ.Π.Α, 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 2018 – 2020», στον οικονομικό 
φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ», με προσφορά τριάντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν δώδεκα 
ευρώ και ενενήντα λεπτά 34.112,90 € (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή 
έκπτωση έξι τοις εκατό (6%) και 

Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΗΛΙΩΝΗΣ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο 
ποσό των 34.112,90 € (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και την προκαλούμενη δαπάνη, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου 2018 – 2020». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
 

Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του 

κατεπείγοντως σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν. 4412/2016, 

με αντικείμενο την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Αποκατάσταση οδού λόγω 

κατολίσθησης  στο Μεγάλο Περιστέρι», προϋπολογισμού 45.000,00 € (με ΦΠΑ), με 

κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 

 Στα Ιωάννινα, στις  08 Σεπτεμβρίου  2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 09:30  π.μ. (μισή 

ώρα πριν την ώρα αποσφράγισης οι υπογράφοντες: 

 

1. Αργύρης Νάκος, Πολιτικός Μηχανικός  ΤΕ  στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., πρόεδρος  

2. Βασιλική Παπαδημητρίου, Γεωπόνος  Τ.Ε. στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος 

3. Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος 

 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας και έχοντας υπ’ όψη:  

α) την αριθ. 16/984/29-06-2020 (ΑΔΑ: 6Γ8Κ7Λ9-Η87)  απόφαση της Οικονομικής 

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

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

Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για την 

εκτέλεση του έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 

«Αποκατάσταση οδού λόγω κατολίσθησης  στο Μεγάλο Περιστέρι», προϋπολογισμού 

45.000,00 € (με ΦΠΑ), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως συντάχθηκε, 

ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 81202/7618/29-06-2020   απόφαση της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 

β) την με  αρ. πρωτ. 83772/7858/03-09-2020 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με 

την διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, της Δ.Τ.Ε.Π.Η., με την οποία προσκλήθηκαν 

τρεις (3) οικονομικοί φορείς.  

συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε στη διεξαγωγή της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την επέλευση της ώρας 10:00, η πρόεδρος 

κήρυξε τη λήξη της παραλαβής, κατόπιν σχετικής προειδοποίησης ολίγων λεπτών της ώρας και 

μέχρι την λήξη της παραλαβής κατατέθηκαν στην επιτροπή τρεις (3) φάκελοι προσφορών 

εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την αναγραφόμενη σε κάθε φάκελο ημέρα άφιξης, για να τηρηθεί η 

υπόλοιπη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.  

Οι προσφορές που παραλήφθηκαν καταχωρίστηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1, και όλοι οι 

φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα 

1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ  

2 ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΤΕ 

3 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

 

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 83772/7858/03-09-2020 πρόσκληση κάθε φάκελος προσφοράς 

(προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, φάκελο 

δικαιολογητικών και φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών 

και μονογράφηκαν τα δικαιολογητικά σε κάθε σελίδα από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στη 

συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε 

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

ολόγραφης αναγραφής των ενιαίων ποσοστών έκπτωσης. Ακολούθως, όλες οι προσφορές 

καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική 

προσφορά (Πίνακας 2).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ  

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα 
Έκπτωση 

(%) 

1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ  6 

2 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  

4 

3 
ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΤΕ  

3 

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

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

πρωτ.    83772/7858/03-09-2020 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής πρέπει να 

περιέχει το ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των 

άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/16. 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών δεν εντοπίστηκαν ελλείψεις και ως εκ τούτου κατάρτισε 

τον κατωτέρω Πίνακα 3 με τις παραδεκτές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Αρ. πρωτ.  Επωνυμία προσφέροντα 
Έκπτωση 

(%) 

1 98853/9319/27-07-2020 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ  6 

2 98848/9317/27-07-2020 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  

4 

3 98850/9318/27-07-2020 
ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΤΕ  

3 
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Ακολούθως η υπηρεσία κάλεσε με το αρ. πρωτ. 120811/11422/08-09-2020  έγγραφό της, τον 

προσωρινό μειοδότη ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΗΛΙΩΝΗ να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για 

την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς και 

πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε 

έντυπη μορφή, σε σφραγισμένο φάκελο, στην Αναθέτουσα αρχή. 

Στις  9 Σεπτεμβρίου  2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθαμε 

σε συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών που 

υποβλήθηκαν (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΗ  121753/11498/08-09-2020) από τον προσωρινό μειοδότη  

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΗΛΙΩΝΗ. 

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν διαπίστωσε 

ότι:  

 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα 

 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα τα δηλωθέντα στοιχεία στο 

ΤΕΥΔ, καθώς και με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της αρ. πρωτ. 

83772/7858/03-09-2020   Πρόσκλησης  

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της 

σύμβασης του έργου, «Αποκατάσταση οδού λόγω κατολίσθησης  στο Μεγάλο 

Περιστέρι»», προϋπολογισμού 45.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), στον οικονομικό 

φορέα ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ, με προσφορά  τριάντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν 

δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά  34.112,90€ (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και 

μέση τεκμαρτή έκπτωση έξι τοις εκατό (6%).  

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

κατωτέρω. 

 

Ιωάννινα,  09 Σεπτεμβρίου  2020 
 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο πρόεδρος 

 

Τα μέλη 

 
 

 
Αργύρης Νάκος 

  

Βασιλική Παπαδημητρίου  
 

 
Αικατερίνη Καραγιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1529/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11469/09-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2190/09-09-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται με την αρ. 116044/10975/07-09-
2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου 
του θέματος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία, εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής 
διαδικασίας, για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, σύμφωνα με 
το συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης, προκειμένου ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της 
Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του 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 επισυνάπτονται στην ανωτέρω 
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.Τ.Ε./Π.Η. 
και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού 
και λοιπού οδικού δικτύου», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου και  

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1530/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας συνδετήριας οδού Ελαίας – Φιλιατών με Κάτω 
Ξέχωρο», αναδόχου τεχνικής εταιρείας «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», μέχρι την 31-12-2020. 

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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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. 113785/10749/09-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2198/09-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  «…  5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του 

αναδόχου του έργου υπογράφηκε την  03-09-2019 για ποσό  40.800,00€ χωρίς το Φ.Π.Α.6. Η συμβατική 

προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (04) μήνες με λήξη την 03-01-2020, με την υπ’ αριθ. 

36/2822/12-12-2019 απόφαση της Ο.Ε.Π.Η. εγκρίθηκε η 1η παράσταση προθεσμίας των εργασιών έως τις 30-

06-2020 και με την υπ’ αριθ. 14/771/05-06-2020  απόφαση της Ο.Ε.Π.Η. εγκρίθηκε η 2η παράσταση 

προθεσμίας των εργασιών έως τις 30-09-2020.7. Με την από 26-08-2020 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την 

χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την  31-12-2020 για τους λόγους που αναφέρει 

σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-12-2020, για 

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

στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16.  Και επειδή   Ο χρόνος παράτασης έως την  31-12-2020 θεωρείται επαρκής για 

την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 92,00% των 

εργασιών του έργου και απαιτείται επιπλέον χρόνος για την αποπεράτωση των  υπολειπομένων εργασιών, όπως 

επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα θα γίνει σύνταξη ΑΠΕ και οι διαδικασίας κλεισίματος του φακέλου της 

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

λήγει  την    30-09-2020 μέχρι την 31-12-2020, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου 

περαίωσης του έργου....». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας συνδετήριας οδού Ελαίας – Φιλιατών με Κάτω Ξέχωρο», αναδόχου 
τεχνικής εταιρείας «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», μέχρι την 31-12-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Έχουμε διατυπώσει τις 

ενστάσεις μας για την επαναλαμβανόμενη και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση «έγκριση αιτημάτων χορήγησης 

παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών», για έργα που εκτελεί η Περιφέρειά μας. Είναι βέβαιο ότι 

γίνεται κατάχρηση του μέτρου και στις περισσότερες των περιπτώσεων, από τους ίδιους αναδόχους. Η 

θετική εισήγηση έχει καταστεί βλαπτική συνήθεια και για την Υπηρεσία που πρέπει να επανεξετάσει. Η 

ακολουθητέα πρακτική των αναδόχων, της Υπηρεσίας αλλά και της Επιτροπής οδηγεί σε ακριβότερα έργα 

που κατασκευάζονται εκτός χρονοδιαγράμματος και πάντοτε εκτός εποχής. 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 

ΑΔΑ: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1531/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πληρωμή δαπάνης της ΔΕΔΔΗΕ για την μετατόπιση 
υφιστάμενης παροχής για το έργο: «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – 
Ηγουμενίτσας (θέση Πλαταριά)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ



-249- 
 

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. 119632/3913/07-09-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης 
διάθεσης πίστωσης ποσού 292,64 € με ΦΠΑ από την πίστωση ΣΑΕΠ 530 με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 
και τίτλο Υποέργου «Μετατόπιση παροχής στον κόμβο Πλαταριάς - Συβότων» για την εκτέλεση του 
ανωτέρω έργου. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11337/09-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2197/09-09-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: 

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

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Την με αρ. πρωτ. 947/21-8-2020 προσφορά της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την μετατόπιση υφιστάμενης παροχής 

της συνολικού κόστους 292,64 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%. 

 Την αρ. πρωτ. 119632/3913/7-9-2020 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 292,64 € με ΦΠΑ από 

την πίστωση ΣΑΕΠ 530 με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο Υποέργου «Μετατόπιση παροχής στον κόμβο 

Πλαταριάς-Συβότων» για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. 

Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης ύψους 292,64 € με ΦΠΑ 24% για την μετατόπιση παροχής στα πλαίσια 

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

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 292,64 με ΦΠΑ 24%, για την πληρωμή της δαπάνης στη ΔΕΔΔΗΕ 
ΑΕ, για τη μετατόπιση παροχής στον κόμβο Πλαταριάς-Συβότων στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση 
Πλαταριά)», και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1532/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την μετατόπιση δικτύου ύδρευσης μονάδων καθώς και 
αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Πολιτσές». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 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. 11454/08-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2189/09-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: … 

6. Την υπ’ αριθ.  119549/3909   από  07-09-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 

2019ΕΠ53000003 και με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων 

και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», Υποέργο: «Προμήθεια υλικών 

για την μετατόπιση δικτύου ύδρευσης μονάδων καθώς και αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Πολιτσές». 

7. Την από  08-09-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια  υλικών για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων μεταφοράς νερού, από τις Λίμνες στα όρια του Δήμου Μετσόβου, που 

εξυπηρετούνται παραγωγικές  και γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες  στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και οι ανάγκες 

των πολιτών. Η μετατόπιση τμημάτων γίνεται για την προστασία από τα φερτά υλικά των ρεμάτων και η 

επέκταση δικτύου για την κάλυψη αναγκών γεωργών.  

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

μετατόπιση δικτύου ύδρευσης μονάδων καθώς και αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Πολιτσές», σε βάρος των 

πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.   2019ΕΠ53000003, 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 2019ΕΠ53000003 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προμήθεια υλικών για την μετατόπιση δικτύου ύδρευσης μονάδων καθώς και αρδευτικού δικτύου στην 
περιοχή Πολιτσές», βάσει της από 08-09-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια υλικών για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων μεταφοράς νερού, από τις Λίμνες στα όρια του Δήμου Μετσόβου, για την 
εξυπηρέτηση τόσο των πολιτών όσο και των παραγωγικών και γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων  στην 
ευρύτερη περιοχή, δεδομένου  ότι η μετατόπιση των τμημάτων γίνεται για την προστασία από τα φερτά 
υλικά των ρεμάτων και η επέκταση δικτύου για την κάλυψη αναγκών των γεωργών. 

 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: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1533/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής 
Προστασίας Ηπείρου λόγω 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 11382/08-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2154/08-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: … 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.    

5. Τις διατάξεις του Ν. 4625/31-08-2019, άρθρο 14, παρ. 2, «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ». 

6. Την υπ’ αριθ.  118690/3880  από   04-09-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  16.000,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 

και με τίτλο : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» 

Υποέργο: «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής Προστασίας  Ηπείρου 

λόγω covid-19». 

Και Επειδή Για την αντιμετώπιση της πανδημίας απαιτούνται στολές μιας χρήσης για όλους τους χώρους 

πιθανής εμφάνισης και αντιμετώπισης θετικού κρούσματος. Για την προστασία των υπαλλήλων της Πολιτικής 

Προστασίας και της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, οι οποίοι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, είναι πιθανό να 

αντιμετωπίσουν ύποπτα ή θετικά κρούσματα,. Απαιτείται η προμήθεια του απαραίτητου ιματισμού (στολές- 

φόρμες κλπ).  

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

της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής Προστασίας  Ηπείρου λόγω covid-19», σε βάρος των πιστώσεων 

της ΣΑΕΠ  530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.  2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 16.000,00€ (με Φ.Π.Α.) …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 16.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής Προστασίας  Ηπείρου λόγω covid-19», που αφορά στην προμήθεια 
απαραίτητου ιματισμού (στολές μιας χρήσης – φόρμες κ.λ.π.), για την προστασία των υπαλλήλων της 
Πολιτικής Προστασίας και της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, οι οποίοι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, 
ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ύποπτα ή θετικά κρούσματα, γεγονός που απαιτεί χρήση στολών για όλους 
τους χώρους πιθανής εμφάνισης αυτών.   
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1534/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Υπηρεσίες φύλαξης νέου κλειστού γυμναστηρίου Ιωαννίνων για την 
αγωνιστική περίοδο 2020-2021». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ



-255- 
 

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. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ.11481/09-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2199/09-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  

«…  Έχοντας υπόψη…: 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.    

5. Τις διατάξεις του Ν. 4625/31-08-2019, άρθρο 14, παρ. 2, «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ». 

6. Την υπ’ αριθ. 121424/3964  από   09-09-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.  

2020ΕΠ53000001 και με τίτλο : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 

2020-2022», Υποέργο:  «Υπηρεσίες φύλαξης νέου κλειστού γυμναστηρίου Ιωαννίνων για την αγωνιστική 

περίοδο 2020-2021». 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι απαιτείται η φύλαξη και επιστασία χώρων 

ευθύνης γηπέδου για 9 μήνες, μέχρι δηλαδή το πέρας των αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων μπάσκετ 

που χρησιμοποιούν το χώρο, για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 και συγκεκριμένα: 

• Εξωτερικός χώρος γηπέδου εντός περίφραξης, 

• Αγωνιστικός Χώρος, 

• Αποδυτήρια, 

• Αίθουσες βαρών και τύπου, 

• Έλεγχος ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, 

• Έλεγχος αστοχιών ηλεκτρολογικού υλικού και διαρροών υδραυλικών εγκαταστάσεων, 

• Έλεγχος κατανάλωσης ρεύματος και πετρελαίου θέρμανσης, 

• Εφαρμογή εβδομαδιαίου προγράμματος προπονήσεων, 

• Εφαρμογή κανονισμού λειτουργίας γηπέδου, 

• Επικοινωνία με Υπεύθυνο της Περιφέρειας για ζημιές και επισκευές, 

• Ώρες-Ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή (14:00-01:00) συμπεριλαμβανομένων των αργιών εκτός κι αν η 

Περιφέρεια Ηπείρου αποφασίσει το κλείσιμο του γηπέδου. 

Επίσης, θα επιτηρείται η τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Υπηρεσίες φύλαξης νέου κλειστού 

γυμναστηρίου Ιωαννίνων για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021», σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 

ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.  2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)   .…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
επεσήμανε ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του 
υποέργου, λόγω εκτάκτων συνθηκών, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων 
ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
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Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Υπηρεσίες φύλαξης νέου κλειστού γυμναστηρίου Ιωαννίνων για την αγωνιστική περίοδο 2020-
2021», επειδή κρίνεται απαραίτητη η φύλαξη και επιστασία χώρων ευθύνης γηπέδου, μέχρι το 
πέρας των αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων μπάσκετ που χρησιμοποιούν το χώρο, ήτοι 
9 μήνες, για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, με παράλληλη τήρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.    
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1535/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 διάθεσης πίστωσης για τη διαφημιστική καταχώρηση της 
Περιφέρειας Ηπείρου στο περιοδικό «ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΝΕΑ». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
1043/09-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2194/09-09-2020 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. Η Περιφέρεια Ηπείρου σκοπεύει να προβεί στην διαφήμιση του τουριστικού της προϊόντος στο περιοδικό 

«ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΝΕΑ» με ολοσέλιδη καταχώρηση. Η διαφήμιση κρίνεται απαραίτητη για την τόνωση του 

εσωτερικού τουρισμού ενόψει της έναρξης της κυνηγετικής περιόδου. Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη 

που θα προκύψει, συνολικού ποσού 1.860,00 € σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας 

Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στο περιοδικό 

«ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΝΕΑ»». …..». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού €1.860,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», 
για την διαφήμιση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου, με διαφημιστική 
ολοσέλιδη καταχώρηση, στο περιοδικό «ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΝΕΑ», η οποία κρίνεται απαραίτητη για 
την τόνωση του εσωτερικού τουρισμού ενόψει της έναρξης της κυνηγετικής περιόδου. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1536/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία Ολλανδών δημοσιογράφων και 
bloggers. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 Δια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1036/08-09-
2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2192/09-09-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην 
οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Κατά χρονικό διάστημα 13-22/9/2020 θα 
επισκεφθεί την περιοχή της Ηπείρου ομάδα 8 δημοσιογράφων και bloggers από την Ολλανδία. 
Παρακαλούμε να εγκρίνετε τις δαπάνες που θα προκύψουν για τη μεταφορά, διαμονή, διατροφή και 
ξενάγησή τους, συνολικού ποσού 12.995,20 € και θα βαρύνουν τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 
με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Φιλοξενία Ολλανδών δημοσιογράφων και bloggers 
έτους 2020» .…».  

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής επεσήμανε ότι η εκδήλωση 
φιλοξενίας πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, για λόγους δημόσιας υγείας και υπό 
την αυστηρή τήρηση των σχετικών υγειονομικών διατάξεων. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, επεσήμανε και πάλι ότι οι δαπάνες για τη 
συμμετοχή της Περιφέρειας σε διάφορες εκδηλώσεις, διοργανώσεις, αποστολές κλπ, απαιτούν πάρα 
πολλά χρήματα και πρέπει να αξιολογούνται ανάλογα με το κύρος τους, την προσφορά τους και τον 
σκοπό που εξυπηρετούν, ενώ επιπλέον τόνισε ότι, λόγω του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού, 
πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και αυστηροί στην τήρηση των σχετικών υγειονομικών 
διατάξεων, για την προστασία της δημόσιας υγείας και ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε ότι 
αφορά στις συνθήκες παραμονής των φιλοξενουμένων. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Για την κάλυψη των δαπανών φιλοξενίας ομάδας 8 δημοσιογράφων και bloggers από την Ολλανδία, που 
θα επισκεφθούν την περιοχή της Ηπείρου, κατά το χρονικό διάστημα 13-22/09/2020, 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 12.995,20 € με ΦΠΑ για τη μεταφορά, διαμονή, διατροφή κα 
ξενάγησή τους, καθώς  και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο «Φιλοξενία Ολλανδών 
δημοσιογράφων και bloggers έτους 2020». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1537/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση διαδικτυακής παρουσίασης της 
Ηπείρου και την προετοιμασία Β2Β συναντήσεων Κύπριων επιχειρηματιών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 

4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 

(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 

Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 Δια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 

Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1037/08-09-

2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2193/09-09-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην 

οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Κατά το 3ο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου θα 

επισκεφθεί την Ήπειρο ομάδα που αποτελείται από 20 Κύπριους επιχειρηματίες του τουριστικού τομέα 

και του τομέα των τροφίμων για να πραγματοποιήσει Β2Β συναντήσεις με επιχειρηματίες και 

παραγωγούς της περιοχής μας. Για την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων θα προηγηθεί διαδικτυακή 

παρουσίαση της περιοχής μας, σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων στην Κύπρο, καθώς και 

προετοιμασία των φακέλων παρουσίασης του τουριστικού προϊόντος και των παραδοσιακών 

προϊόντων. Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη ποσού 13.000,00 €. Το ποσό αυτό θα βαρύνει τις 

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

αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Διοργάνωση 

διαδικτυακής προβολής της Ηπείρου στην Κύπρο» …».  

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, 

επεσήμανε και πάλι ότι οι δαπάνες για τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε διάφορες εκδηλώσεις, 

διοργανώσεις, αποστολές κλπ, απαιτούν πάρα πολλά χρήματα και πρέπει να αξιολογούνται ανάλογα 

με το κύρος τους, την προσφορά τους και τον σκοπό που εξυπηρετούν. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Για την κάλυψη των δαπανών της διοργάνωσης, από την Περιφέρεια Ηπείρου, διαδικτυακής παρουσίασης 
της Ηπείρου και την προετοιμασία Β2Β συναντήσεων με τη συμμετοχή 20  Κύπριων επιχειρηματιών του 
τουριστικού τομέα και του τομέα των τροφίμων, που θα επισκεφθούν την περιοχή της Ηπείρου, κατά το 
τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, και με σκοπό την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων και την 
προετοιμασία των φακέλων παρουσίασης του τουριστικού προϊόντος και των παραδοσιακών προϊόντων, 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 13.000,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των εγκεκριμένων 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 «Διοργάνωση διαδικτυακής προβολής της Ηπείρου στην Κύπρο». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1539/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 03-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - 
προστασία του κόμβου προς Αμπέλια της ε.ο. Άρτα - Χανόπουλο - Καμπή», 
προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 

http://www.php.gov.gr/
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4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/62/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020 και την όμοια, 
αριθμ. 2/7/04-03-2020 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 3/8/04-03-2020 και 4/15/13-03-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

7. Την αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 80.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.009 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, έργων 
χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020, για την εκτέλεση του έργου 
«Συντήρηση - προστασία του κόμβου προς Αμπέλια της ε.ο. Άρτα - Χανόπουλο - Καμπή». 

8. Την αριθμ. 12/672/13-05-2020 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 έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - προστασία του κόμβου 
προς Αμπέλια της ε.ο. Άρτα - Χανόπουλο - Καμπή», προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ, 
με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1002/11-05-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. πρωτ. 942/30-04-2020 
απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Άρτας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.009 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας 
οικ. έτους 2020,  σύμφωνα με την  αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, και την με α/α 1137 και αρ. πρωτ. 1509/28-04-2020 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1159 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. Επίσης εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Άρτας. 

9. Την αριθμ. 14/800/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
προέκυψαν από την από 28-05-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 
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10. Την αριθμ. 18/1107/17-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 03-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), που διενεργήθηκε στις 03-07-2020, με α/α Συστήματος 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90644, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - προστασία 
του κόμβου προς Αμπέλια της ε.ο. Άρτα - Χανόπουλο - Καμπή», προϋπολογισμού 
80.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.009 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020 και σύμφωνα με το 
οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ 
ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα τρία 
και τριάντα δύο εκατοστά επί τοις εκατό (43,32 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και 
προσφερόμενο ποσό 31.796,53 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 36.566,21 
€ χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 45.342,10 € με ΦΠΑ. 

11. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1927/08-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2191/09-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα το από 07-09-2020 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής 
Διαγωνισμού του έργου του θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο 
έλεγχο των δικαιολογητικών και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη, εισηγείται την 
κατακύρωση της σύμβασης στην Εργοληπτική Επιχείρηση «Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε με 
δ.τ ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα τρία και τριάντα 
δύο εκατοστά επί τοις εκατό (43,32 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και 
προσφερόμενο ποσό 31.796,53 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 36.566,21 
€ χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 45.342,10 € με ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 07-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για 
την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Α’147), που διενεργήθηκε στις 03-07-2020, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90644, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - προστασία του κόμβου προς Αμπέλια 
της ε.ο. Άρτα - Χανόπουλο - Καμπή», προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.009 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης στην 
εργοληπτική επιχείρηση «Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε».  

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147, που διενεργήθηκε στις 03-07-2020, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Συντήρηση - προστασία του κόμβου προς Αμπέλια της ε.ο. Άρτα - Χανόπουλο - Καμπή», 
προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 
071.9781.01.009 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, 
στην εργοληπτική επιχείρηση «Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε», η οποία 
προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα τρία και τριάντα δύο εκατοστά επί τοις εκατό 
(43,32 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 31.796,53 € χωρίς 
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 36.566,21 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 45.342,10 
€ με ΦΠΑ,  

σύμφωνα με το από 03-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με 
την αριθμ. 18/1107/17-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, 
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από 07-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση 
«Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 
από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό των 45.342,10 € με ΦΠΑ, με δαπάνη η 
οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.009 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020,  σύμφωνα με την  αριθμ. 10/558/15-04-2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 1137 και αρ. πρωτ. 1509/28-04-2020 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1159 στο βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. 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   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

  

  

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

«Συντήρηση - προστασία του κόμβου προς Αμπέλια της ε.ο. Άρτα - Χανόπουλο - Καμπή». 

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις 07.09.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

1000 πμ οι: 

1. Μιράντα Νούτση, ΠΕ Μηχανικός, Πρόεδρος, 

2. Ιωάννης Μαυρίκης, ΤΕ Μηχανικός, Μέλος, και 

3. Χρήστος Θεοχάρης, ΠΕ Μηχανικός, Μέλος,  

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 14/800/05.06.2020 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής μετά την από 28.05.2020 ηλεκτρονική κλήρωση ΜΗΜΕΔ, 

συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να ολοκληρώσουμε το από 03.07.2020 πρακτικό της 

δημοπρασίας του παραπάνω έργου. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αρ. 18/1107/17.07.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με 

την οποία εγκρίθηκε το από 03.07.2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των 

διατάξεων του 117 του Ν 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 

«Συντήρηση - προστασία του κόμβου προς Αμπέλια της ε.ο. Άρτα - Χανόπουλο - Καμπή» 

προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η 

εργοληπτική επιχείρηση «Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε», η οποία προσέφερε 

μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα τρία και τριάντα δύο εκατοστά επί τοις εκατό (43,32 %) στις 

τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 36.566,21 € χωρίς ΦΠΑ και 

συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 45.342,10 €. 

2. Το Αρ. Πρωτ. 1715/28.07.2020 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 18/1107/17.07.2020 

απόφασης 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. οικ. 1869/10.08.2020 

έγγραφό της, τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, τα 

δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2 - 23.10 της διακήρυξης. 

5. Τα δικαιολογητικά της Εργοληπτικής Επιχείρησης «Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ 

Ε.Ε», προσωρινού αναδόχου, που υποβλήθηκαν από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά, μέσω 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 
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6. Την από 21.08.2020 αίτηση της Εργοληπτικής Επιχείρησης «Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ 

ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε», 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 

- 23.10 της διακήρυξης και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη. 

Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην Εργοληπτική Επιχείρηση 

«Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 

σαράντα τρία και τριάντα δύο εκατοστά επί τοις εκατό (43,32 %) στις τιμές του Τιμολογίου της 

μελέτης και προσφερόμενο ποσό 36.566,21 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 45.342,10 

€. 

Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 03.07.2020 Πρακτικού δημοπρασίας. 

 

 

 
 Άρτα, 07.09.2020  

 Η Επιτροπή  

   

   

1. Μιράντα Νούτση 2. Ιωάννης Μαυρίκης 3. Χρήστος Θεοχάρης 
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1540/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια, 
κατακόρυφη σήμανση και στηθαία ασφαλείας επαρχιακού οδικού δικτύου», 
προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 

http://www.php.gov.gr/
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4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/62/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020 και την όμοια, 
αριθμ. 2/7/04-03-2020 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 3/8/04-03-2020 και 4/15/13-03-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

7. Την αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 200.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.004 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, έργων 
χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020, για την εκτέλεση του έργου 
«Οριζόντια, κατακόρυφη σήμανση και στηθαία ασφαλείας επαρχιακού οδικού δικτύου». 

8. Την αριθμ. 15/893/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια, κατακόρυφη σήμανση και 
στηθαία ασφαλείας επαρχιακού οδικού δικτύου», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 161.290,32 € και συνολικής δαπάνης με 
ΦΠΑ 200.000,00 €, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1246/12-06-2020 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 
πρωτ. 926/09-06-2020 απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Άρτας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.004 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την  αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής και την με α/α 1135 και αρ. πρωτ. 1507/28-04-2020 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1157 στο βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. Επίσης εγκρίθηκε 
η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Άρτας.  

9. Την αριθμ. 16/961/29-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
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προέκυψαν από την από 24-06-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 

10. Την αριθμ. 20/1268/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 30-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), που διενεργήθηκε στις 30-07-2020, με α/α Συστήματος 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90836, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια, κατακόρυφη 
σήμανση και στηθαία ασφαλείας επαρχιακού οδικού δικτύου», προϋπολογισμού 
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 161.290,32 € 
και συνολικής δαπάνης 200.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 
071.9781.01.004 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020 
και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας 
«Οικονόμου Γεώργιος του Συμεών», o οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση  εξήντα 
δύο και τρία εκατοστά επί τοις εκατό (62,03%) και προσφερόμενο ποσό 61.248,05 € χωρίς 
ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 75.947,58 € με ΦΠΑ. 

11. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2101/09-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2200/09-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα το από 09-09-2020 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής 
Διαγωνισμού του έργου του θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο 
έλεγχο των δικαιολογητικών και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη, εισηγείται την 
κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα Οικονόμου Γεώργιο του Συμεών, o 
οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση  εξήντα δύο και τρία εκατοστά επί τοις εκατό 
(62,03%) και προσφερόμενο ποσό 61.248,05 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 75.947,58 
€ με ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 09-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για 
την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Α’147), που διενεργήθηκε στις 30-07-2020, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90836, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια, κατακόρυφη σήμανση και στηθαία 
ασφαλείας επαρχιακού οδικού δικτύου», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 161.290,32 € και συνολικής δαπάνης 200.000,00 € με 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.004 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης στον 
οικονομικό φορέα «Οικονόμου Γεώργιος του Συμεών».  

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147, που διενεργήθηκε στις 30-07-2020, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Οριζόντια, κατακόρυφη σήμανση και στηθαία ασφαλείας επαρχιακού οδικού δικτύου», 
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 
161.290,32 € και συνολικής δαπάνης 200.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.004 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. 
έτους 2020, στον οικονομικό φορέα «Οικονόμου Γεώργιος του Συμεών», o οποίος προσέφερε 
μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα δύο και τρία εκατοστά επί τοις εκατό (62,03%) και 
προσφερόμενο ποσό 61.248,05 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 75.947,58 € με ΦΠΑ,  
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σύμφωνα με το από 30-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με 
την αριθμ. 20/1268/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, 
από 09-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «Οικονόμου 
Γεώργιος του Συμεών», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της 
Π.Ε. Άρτας, στο ποσό των 75.947,58 € με ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.004 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας 
οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την  αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής και την με α/α 1135 και αρ. πρωτ. 1507/28-04-2020 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1157 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

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

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 
20/1268/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό 
έκπτωσης που πρόσφερε ο μειοδότης είναι πολύ μεγάλο (μεγαλύτερο του 60%) και σε 
συνδυασμό από την εμπειρία έργων που έχουν κατασκευαστεί (υπήρξαν χρονοτριβές, 
καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις..) δεν καθιστούν την πρόταση φερέγγυα. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (2o) 

 

Δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: 
«Οριζόντια, κατακόρυφη σήμανση και στηθαία ασφαλείας επαρχιακού οδικού δικτύου», 

Προϋπολογισμού 200.000 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) 
 

Στην Άρτα και στα γραφεία του Δήμου Αρταίων σήμερα στις 9-9-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 

πμ οι: 

1. Πέτρος Βρέλλης, ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Πρόεδρος, 

2. Ερωτόκριτος Δράκος, ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος,  

3. Ελένη Βασιλειάδου, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος,  

της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αρ. 16/961/29-6-2020 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και την εισήγηση κατακύρωσης της 

σύμβασης.  

 

Με την αριθμ. 20/1268/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

για το έργο «Οριζόντια, κατακόρυφη σήμανση και στηθαία ασφαλείας επαρχιακού οδικού δικτύου» 

αναδείχτηκε ως προσωρινός ανάδοχος της σύμβασης, ο μειοδότης οικονομικός φορέας «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση εξήντα δύο και τρία εκατοστά επί τοις εκατό 

(62,03 %) και προσφερόμενο ποσό 61.248,05 € (χωρίς ΦΠΑ). 

 

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης: 

 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας, στο πλαίσιο της σχετικής 

ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗΔΗΣ, προσκάλεσε τον προσωρινό ανάδοχο «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ», την 26-8-2020 

να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.  

Ο οικονομικός φορέας υπέβαλε τα παραπάνω δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου ηλεκτρονικά, μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, την 3-9-2020. 

Συνεπώς, τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου υποβλήθηκαν εμπροθέσμως και νομοτύπως από τον 

οικονομικό φορέα. 

 

2. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών, προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη 

μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής 

Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014.  

Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο της Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας, λαμβάνοντας 

αριθμό πρωτοκόλλου 2074/7-9-2020, τον σφραγισμένο φάκελο με τα έγγραφα που απαιτείται να 

προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή.  

Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως από τον 

οικονομικό φορέα. 
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3. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και διαπίστωσε την 

πληρότητα και την εγκυρότητα τους.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού 

 

Εισηγείται 

 

Την κατακύρωση της σύμβασης κατασκευής του έργου «Οριζόντια, κατακόρυφη σήμανση και στηθαία 

ασφαλείας επαρχιακού οδικού δικτύου» στον οικονομικό φορέα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ»,, 

ο οποίος προσέφερε μέση ποσοστιαία έκπτωση εξήντα δύο και τρία εκατοστά επί τοις εκατό (62,03 %) και 

προσφερόμενο ποσό 61.248,05 € (χωρίς ΦΠΑ). 

 

 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται σε τέσσερις (4) σειρές. 

 

 

 

Άρτα, 9-9-2020 

Η επιτροπή διαγωνισμού 

 

 

Βρέλλης Πέτρος Ερωτόκριτος Δράκος Ελένη Βασιλειάδου 
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1541/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 του από 27-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-08-2020  
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – 
Ευρυτανίας  (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας – Β΄ Φάση)», 
προϋπολογισμού € 5.000.000,00 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 

http://www.php.gov.gr/
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4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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. 14/796/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση 
διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας  (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δήμου 
Τετραφυλλίας – Β΄ Φάση)», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) € 4.032.258,06 και συνολικής δαπάνης € 5.000.000,00  με 
ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1163/02-06-2020 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. πρωτ. 1126/02-
06-2020 απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 030 με Κ.Α. 
2019ΕΠ03000000. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με 
μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.  

6. Την αριθμ. 19/1173/29-07-2020 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 16-07-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών 
μελών από το ΜΗΜΕΔ (mimed-ecb-a-2-id-aa-6713-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, σύμφωνα με τα αριθμ. πρωτ. 618/02-07-2020,  1332/08-07-2020 και 
403/07-07-2020 έγγραφά τους αντίστοιχα. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2098/09-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2196/09-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
προς έγκριση, το από 27-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 27-08-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ - ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 
πενήντα και εβδομήντα τρία εκατοστά επί τοις εκατό (50,73 %) στις τιμές του Τιμολογίου της 
μελέτης και προσφερόμενο ποσό 1.727.381,87 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 
και 1.986.607,76 € χωρίς ΦΠΑ συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 2.463.393,62 €. 

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

Εγκρίνει το από 27-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 
για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Α’147), που διενεργήθηκε στις 27-08-2020, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 91514, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου 
Άρτας – Ευρυτανίας  (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας – Β΄ Φάση)», 
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 
€ 4.032.258,06 και συνολικής δαπάνης € 5.000.000,00  με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 030 με Κ.Α. 2019ΕΠ03000000,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση 
«Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ - ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή 
έκπτωση πενήντα και εβδομήντα τρία εκατοστά επί τοις εκατό (50,73 %) στις τιμές του 
Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 1.727.381,87 € χωρίς απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και ΦΠΑ, ποσό 1.986.607,76 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 2.463.393,62 € 
με ΦΠΑ. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. 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  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 

1 ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

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

 

που πραγματοποιήθηκε με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν 4412/2016 

και το σύστημα προσφοράς του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του Ν 4412/2016 για την 

κατασκευή του έργου «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου 

Άρτας – Ευρυτανίας  (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας 

– Β΄ Φάση)». 

Στην Άρτα σήμερα την 27.08.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1000 π.μ. συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 

19/1173/29.07.2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, 

προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

ο οποίος έλαβε τον υπ΄ αριθ. 91514 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες οι κάτωθι: 

1. Λουΐζα Σκούρα, ΠΕ Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός στο Υπουργείο 

Υποδομών και Μεταφορών ως Πρόεδρος, 

2. Αθανάσιος Ηλιόπουλος, ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Υπουργείο Υποδομών 

και Μεταφορών ως μέλος, 

3. Ζαχαρένια Κωλέτσου, ΠΕ Γεωπονίας στο Δήμο Πρέβεζας ως μέλος, 

4. Ευαγγελία Γκανιάτσα, ΠΕ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός στο Δήμο 

Αρταίων/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ως μέλος, 

5. Γεώργιος Πανέτας, Εκπρόσωπος ΠΕΔ, 

6. Ευάγγελος Χρηστάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Εκπρόσωπος ΤΕΕ, 

7. Λάμπρος Γεωργούλας, Πτυχ. Τεχν. Μηχανικός, Εκπρόσωπος Εργοληπτικών 

Οργανώσεων. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη 

διακήρυξη η 20.08.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1000 π.μ. και η ημερομηνία 
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ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 27.08.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

1000 π.μ. 

1. Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν «σφραγισμένες» προσφορές από τους παρακάτω 

συμμετέχοντες: 

 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα 
Χρόνος υποβολής 

προσφοράς 

1 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ (ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

12/08/2020 17:19:24 

2 ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ 13/08/2020 12:25:48 

4 ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε 19/08/2020 11:41:47 

5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

19/08/2020 20:03:50 

6 ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. TEDRA 

20/08/2020 08:39:50 

7 ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 20/08/2020 08:59:12 

8 Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ – ΑΒΡΑΝΑΣ 
ΑΤΕ 

20/08/2020 09:14:59 

 
2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

υποφακέλων των προσφορών («Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική 

Προσφορά»). Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», 

αναρτήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας και 

κοινοποιήθηκε δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες. 

3. Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης 

και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής 

μεταξύ τους σχέσης βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από 

το υποσύστημα. Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες 

διορθώσεις καταχωρήθηκαν στον παρακάτω πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας: 

Α/Α 
Α/Α 

καταθ. 
Επωνυμία προσφέροντα Ποσοστό 

Προσφερόμενο 

ποσό 

(χωρίς 

απρόβλεπτα,  

αναθεώρηση & 

ΦΠΑ) 

1 162809 Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ 

- ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ 
50,73 % 1.727.381,87 € 

2 161639 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ (ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

47,99 % 1.823.496,07 € 
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3 161208 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
44,52 % 1.945.273,53 € 

4 162397 ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΤΕΚ Α.Ε. - ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & 

ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε. 

44,38 % 1.950.198,32 € 

5 161794 ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε 43,11 % 1.994.577,74 € 

6 161905 ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 41,62 % 2.046.921,08 € 

7 161910 ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ 32,00 % 2.384.149,37 € 

8 162061 ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 

δ.τ. TEDRA 

25,38 % 2.616.223,76 € 

4. Ακολούθως η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού 

φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» του άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη 

σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και συγκεκριμένα: α) 

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και β) Εγγυητική επιστολή 

αναγνωρισμένης Τράπεζας από 80.645,16 € ως προς την ορθή συμπλήρωση και 

υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε αυθημερόν.  

5. Η Επιτροπή διαγωνισμού πραγματοποίησε τον απαραίτητο έλεγχο των εγγυητικών 

επιστολών όλων των συμμετεχόντων βάσει του άρθρου 72 παρ.5 του ν.4412/2016 

και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους και την εμπρόθεσμη υποβολή τους. 

Ειδικότερα για την εταιρεία «ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η πρόεδρος της επιτροπής απέστειλε την 27/8/20, επιστολή προς την 

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας για την επιβεβαίωση της γνησιότητας της με 

αριθμό 11123/18-08-20 υποβληθείσας εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού 

80.650, 00 ευρώ. Η Τράπεζα με την με αρ. πρωτ. 328Ξ/27-08-2020 απαντητική 

επιστολή της επιβεβαίωσε την γνησιότητά της εγγυητικής.  

6. Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών 

προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας: 

Α/Α 
Α/Α 

καταθ. 
Επωνυμία προσφέροντα Ποσοστό 

Προσφερόμενο 

ποσό 

(χωρίς απρόβλεπτα,  

αναθεώρηση & 

ΦΠΑ) 

1 162809 Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ - 

ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ 
50,73 % 1.727.381,87 € 

2 161639 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ (ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

47,99 % 1.823.496,07 € 

3 161208 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
44,52 % 1.945.273,53 € 
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4 162397 ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΤΕΚ Α.Ε. - ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & 

ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε. 

44,38 % 1.950.198,32 € 

5 161794 ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε 43,11 % 1.994.577,74 € 

6 161905 ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 41,62 % 2.046.921,08 € 

7 161910 ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ 32,00 % 2.384.149,37 € 

8 162061 ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. 

TEDRA 

25,38 % 2.616.223,76 € 

7. Μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία 

αναδεικνύεται η εργοληπτική επιχείρηση «Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ - 

ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ».  

Η Επιτροπή συντάσσει το παρόν πρακτικό και εισηγείται προς τη Οικονομική 

Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου την ανάθεση της σύμβασης στην ανωτέρω μειοδότρια 

εταιρεία, η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα και εβδομήντα τρία 

εκατοστά επί τοις εκατό (50,73 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και 

προσφερόμενο ποσό 1.727.381,87 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 

1.986.607,76 € χωρίς ΦΠΑ. 

ΑΡΤΑ 27/08/2020 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΛΟΥΙΖΑ ΣΚΟΥΡΑ 

ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ     ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΝΙΑΤΣΑ  

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών                    ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων 

Μηχανικών 

  

   ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΚΩΛΕΤΣΟΥ               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΤΑΣ 

 ΠΕ Γεωπονίας                                       Εκπρόσωπος Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ                                  ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 

    Εκπρόσωπος ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου                   Εκπρόσωπος ΠΕΔΜΕΔΕ                             
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1542/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 της αριθμ. πρωτ. 3464/09-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: 
«Έγκριση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης αυτών για την αριθ.2796/07-08-2020 (Α/Α Συστήματος:95949) διακήρυξη 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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. πρωτ. 3464/09-09-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (αντίγραφο συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 2195/09-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.) με θέμα: «Έγκριση μετάθεσης 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών για την 
αριθ.2796/07-08-2020 (Α/Α Συστήματος:95949) διακήρυξη της Π.Ε. Άρτας». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 
τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 3464/09-09-2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 
και ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών για την αριθ.2796/07-08-2020 (Α/Α Συστήματος:95949) 
διακήρυξη της Π.Ε. Άρτας», το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής: 

«……….. 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Ταχ. Δ/νση     : Πλ.Εθν.Αντίστασης 

Ταχ.Κώδικας   :  47132 

FAX                 :  26810-72285 

Πληροφορίες  :  Α. Κολιού                                                

Τηλέφωνο      :  2681361030 

              Άρτα     09 Σεπτεμβρίου 2020 

               Αριθμ.Πρωτ.: 3464 

 

 

 

           

             

         

 

  

ΘΕΜΑ: «Έγκριση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών για την αριθ.2796/07-08-2020 (Α/Α 

Συστήματος:95949) διακήρυξη της Π.Ε. Άρτας». 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», και ιδιαιτέρως του 

άρθρου 159 «Αρμοδιότητες Περιφερειάρχη». 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 233/ Α/1010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Ηπείρου», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.  

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

143/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 
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4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την 56902/215/2017  

Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄1924/02-06-2017) “Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

5. Την αριθμ. πρωτ. 2796/07-08-2020 (Α/Α Συστήματος: 95949) διακήρυξη της Π.Ε. Άρτας 

«Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για το 

σχολικό έτος 2020-2021 (έως 31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης» με 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 8η Σεπτεμβρίου 2020 ώρα 15:00 και 

ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών την 15η Σεπτεμβρίου 2020 ώρα 10:00 

π.μ. 

6. Το αριθ.πρωτ. 24666 ΕΞ 2020/08-09-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης, 

Ανάπτυξης & Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με το οποίο πιστοποιείται τεχνική 

αδυναμία λειτουργίας των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, ΚΗΜΔΗΣ 

και Διαδικτυακής Πύλης “ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ” του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ» από τη Δευτέρα 07-09-2020 

και ώρα 23:00 έως και την Τρίτη 08-09-2020 και ώρα 16:00.  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

Α. τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών για την 

αριθ.2796/07-08-2020 (Α/Α Συστήματος: 95949) διακήρυξη της Π.Ε. Άρτας έως την 12η  

Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00, και  

Β. τη μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της 

ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας την 18η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 10:00 π.μ. 

 

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της 

Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

     Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

        
………». 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1543/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 16ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την 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 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3767/09-09-2020 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2204/09-09-2020 στον φάκελο 2020 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: …  

7. To αριθμ. ΔΑ/ΟΙΚ/615  τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας (πρωτοκολλήθηκε 

στην υπηρεσία με αριθμ. πρωτ. 84394/3182/2-7-2020), με το οποίο αιτείται την προμήθεια 5 σφραγίδων 

για τις ανάγκες λειτουργίας του ΣΥΠΟΘΑ). 

8. Το αρ. πρωτ. 1294/05-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &Κ.Μ. της Π.Ε. Πρέβεζας, 

(πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία με αριθμ. πρωτ. 104599/3767/6-8-2020) με το οποίο διαβιβάστηκε η από 

5-8-20 Έκθεση Υγειονομικού Ελέγχου για την Απολύμανση-απεντόμωση του κεντρικού κτιρίου. 

9. Οι από 10/08/2020 Εκθέσεις Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &Κ.Μ. της Π.Ε. 

Πρέβεζας (πρωτοκολλήθηκαν στην υπηρεσία με αριθμ. πρωτ. 109406/4008/17-8-2020 & 109404/4007/17-

8-20) 

10. Η από 14/08/20 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων, του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και 

Πληρωμής Δαπανών για την  Ανάθεση υπηρεσιών απολύμανσης στους χώρους του κεντρικού κτιρίου της 

Π.Ε. Πρέβεζας. 

11. Η από 09/09/20 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων, του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και 

Πληρωμής Δαπανών για την  Ανάθεση  προμήθειας  & επισκευής  ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις 

ανάγκες των κτιρίων της  Π.Ε. Πρέβεζας της Π.Ε. Πρέβεζας. 

12. Οι κατωτέρω δαπάνες εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

13. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας,  οικ.  έτους 2020. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την έγκριση πραγματοποίησης των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν 

λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας 

2. Την έγκριση διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., όπως εμφανίζονται στον 

ανωτέρω πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 

οικ. έτους 2020. (ΠΙΝΑΚΑΣ) 

3. Την έγκριση υλοποίησης των ανωτέρω  αναφερόμενων προμηθειών - υπηρεσιών με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης. ..». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και τη διάθεση των αντίστοιχων 
πιστώσεων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, σε 
βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας, έτους 2020 καθώς και την υλοποίηση των αναφερομένων προμηθειών και 
υπηρεσιών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ως εξής:  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΟΣΟ              

ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

Κ.Α.Ε. 

1 
Ανάθεση υπηρεσιών Απεντόμωσης-απολύμανσης στους χώρους των 

κτιρίων της Π.Ε. Πρέβεζας. 
1.400,00 0899.01 

2 
Ανάθεση προμήθειας  ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των 

κτιρίων της  Π.Ε. Πρέβεζας 
228,28 1329.01 

3 
Ανάθεση υπηρεσίας επισκευής  ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις 

ανάγκες των κτιρίων της  Π.Ε. Πρέβεζας 
152,00 0869.01 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1546/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Υπηρεσίες καθαριότητας νέου κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων για την αγωνιστική περίοδο 
2020-2021». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 11480/09-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2201/09-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας  υπόψη : … 

6. Την υπ’ αριθ.   121421/3962 από   09-09-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  10.000,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001 και με τίτλο :  «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 

Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Υπηρεσίες καθαριότητας νέου κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων για 

την αγωνιστική περίοδο 2020-2021». 

Και Επειδή  

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι απαιτείται η καθαριότητα του χώρου για την αγωνιστική 

περίοδο 2020-2021, λόγω της χρήσης του χώρου  από τις ομάδες. Όπως επίσης και λόγω της εφαρμογής των 

υγειονομικών πρωτοκόλλων της Γ.Γ.Α.    

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου : «Υπηρεσίες καθαριότητας νέου κλειστού 

Γυμναστηρίου Ιωαννίνων για την αγωνιστική  περίοδο 2020-2021», σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 

ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 10.000,00€ (με Φ.Π.Α.)…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά 
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας 
του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 10.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Υπηρεσίες καθαριότητας νέου κλειστού Γυμναστηρίου 
Ιωαννίνων για την αγωνιστική  περίοδο 2020-2021», λόγω του γεγονότος ότι απαιτείται η καθαριότητα 
του χώρου για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, για τη χρήση του χώρου από τις ομάδες και λόγω της 
εφαρμογής των υγειονομικών πρωτοκόλλων της Γ.Γ.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: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ



-290- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1548/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 21ο 

Έγκριση του Πρακτικού Νο3/09-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού, για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου 
Ελιάς, για το έτος 2020, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 76.342,08 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, 

http://www.php.gov.gr/
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το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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. 

6. Την αριθμ. 6/366/28-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α)  
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, συνολικού ποσού € 76.342,08 
με ΦΠΑ, για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων με την ανάδειξη εργολάβου/ων για το 
έτος 2020, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος 
των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020 (Φορέας 295 ΚΑΕ 0879). Β) εγκρίθηκε 
η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, σε συνεργασία με τη Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά 
προστατευόμενο ελαιόδεντρο, για την επιλογή αναδόχου για την «την «Παροχή υπηρεσιών 
για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος 
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για το έτος 2020, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», 
προϋπολογισμού € 76.342,08 με ΦΠΑ και Γ) Καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια 
του ανωτέρω ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού, με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, 
όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. 
πρωτ. 4411/26-02-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

7. Την αρ. πρωτ. 37467/5399/10-03-2020 με α/α 882, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 
ποσού 76.342,08 € σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 295 ΚΑΕ 0879.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 
2020 για την κάλυψη της δαπάνης για την διενέργεια του ως άνω ανοιχτού διαγωνισμού, η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 873 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της Δ/νσης Διοικητικού 
– Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σύμφωνα με την αριθμ. 6/366/28-02-2020 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής.  

8. Την αριθμ. 17/1032/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκαν τα Πρακτικά Νο1/15-06-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και Νο2/23-06-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού, για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό 
ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του 
Δάκου Ελιάς, για το έτος 2020, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 76.342,08 με 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 295 ΚΑΕ 0879.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
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Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020, βάσει της αριθμ. 1/2020 διακήρυξης (με α/α συστήματος 
92308) και σύμφωνα με τα οποία: Α. απορρίφθηκε και αποκλείστηκε από την συνέχεια της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΡΠΕΚΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», επειδή υπέβαλλε ελλιπή στοιχεία, και συγκεκριμένα λόγω μη 
υποβολής Σύμβασης πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης «Προσύμφωνο», με 
πτυχιούχο Γεωπόνο ή Τεχνολόγο Γεωπονίας Φ.Π., για το χρονικό διάστημα από 21.06.2020 
- 15.11.2020, σύμφωνα με την διακήρυξη και Β. Αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του 
διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΟΥ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ» του οποίου τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς ήταν 
πλήρη, όπως προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και με ποσό προσφοράς 61.417,60 € 
χωρίς Φ.Π.Α. και ποσό 69.401,89 € με Φ.Π.Α. 13%. 

9. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 16771/09-09-
2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2208/09-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 
Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία αποστέλλει συνημμένα, το Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής 
Διεξαγωγής - Αξιολόγησης Προσφορών, για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό 
Διαγωνισμό επιλογής αναδόχου έργου υπηρεσιών ψεκασμού ελαιοδέντρων, σε τοπικές και 
δημοτικές ενότητες εντός χωρικής αρμοδιότητας της ΠΕ Θεσπρωτίας  - Πρόγραμμα 
Δακοκτονίας -  Διακήρυξη 1/2020 με α/α συστήματος 92308 και σημειώνει τα εξής: «…Μετά 

την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

της αριθμ. 1/2020 διακήρυξης, για την ανάδειξη εργολάβου - μειοδότη του ανωτέρω έργου, σας στέλνουμε 

συνημμένα το σχετικό πρακτικό No 3 της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών στην 

ΠΕ Θεσπρωτίας το έτος 2020, προς έγκρισή του. Η Επιτροπή  Διεξαγωγής  του διαγωνισμού, εισηγείται την 

οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την κατάρτιση σχετικής σύμβασης με τον 

τελικό μειοδότη κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΣΙΟΥΛΑ Αθανάσιο του Φιλίππου - Γεωπόνο με ΑΦΜ 054175192 (Δ.Ο.Υ 

Ηγουμενίτσας) για τον τομέα Α΄ του Πίνακα Ι του Παραρτήματος Δ΄ της ανωτέρω διακήρυξης, Το καθαρό 

κόστος ψεκασμών ανέρχεται σε 61.417,60 € χωρίς ΦΠΑ 13% και το συνολικό κόστος του έργου 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο ποσό των  69.401,89 €…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό Νο3/09-09-2020 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, 
για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα 
πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για το έτος 2020, 
στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 76.342,08 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
ΕΦ 295 ΚΑΕ 0879.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020, βάσει της 
αριθμ. 1/2020 διακήρυξης (με α/α συστήματος 92308), 

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, «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΟΥ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ», που αναδείχθηκε βάσει των Πρακτικών Νο1/15-06-2020 και Νο2/23-06-2020 της 
Επιτροπής Διενέργειας, τα οποία εγκρίθηκαν με την αριθμ. 17/1032/08-07-2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αφού διαπίστωσε ότι: (i) ο φάκελος των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης ήταν πλήρης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την 
διακήρυξη του διαγωνισμού, και (ii) όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία και την διακήρυξη του διαγωνισμού, ότι είναι αυτά που απαιτούνται κατά 
περίπτωση και αναφέρονται στις υποπαραγράφους στο σημείο 4.1.1, 4.1.2 , 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 
και 4.1.6., ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού στον κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - 
ΣΙΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Γεωπόνο, με ΑΦΜ 0541751922 - Δ.Ο.Υ Ηγουμενίτσας. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
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 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την 
επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, 
για το έτος 2020, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 76.342,08 με ΦΠΑ, σε βάρος 
των πιστώσεων του ΕΦ 295 ΚΑΕ 0879.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 
2020, βάσει της αριθμ. 1/2020 διακήρυξης (με α/α συστήματος 92308), 

στον οικονομικό φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ», Γεωπόνο, 
του οποίου τα δικαιολογητικά συμμετοχής και Τεχνικής προσφοράς ήταν πλήρη, όπως 
προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και με ποσό προσφοράς 61.417,60 € χωρίς Φ.Π.Α. και 
ποσό 69.401,89 € με Φ.Π.Α. 13%, σύμφωνα με τα Πρακτικά Νο1/15-06-2020 (αποσφράγιση και 
αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και Νο2/23-06-2020 
(αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας, τα οποία 
εγκρίθηκαν με την αριθμ. 17/1032/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα δε 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισε, ήταν πλήρη, σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό 
Νο3/09-09-2020 (αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

 Εγκρίνει την σύναψη σύμβασης με τον ανωτέρω μειοδότη ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΣΙΟΥΛΑ Αθανάσιο του 
Φιλίππου, Γεωπόνο με ΑΦΜ 0541751922 (Δ.Ο.Υ Ηγουμενίτσας) για την «Παροχή υπηρεσιών 
για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος 
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για το έτος 2020, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», στο 
ποσό των 69.401,89 € με Φ.Π.Α. 13%, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικονομικού έτους 2020, (Φορέας 295 ΚΑΕ 0879.01), 
βάσει της αριθμ. 6/366/28-02-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και της αρ. πρωτ. 
37467/5399/10-03-2020 με α/α 882, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε 
με α/α 873 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

 Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 
361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η 
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, 
πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης 
της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Ηγουμενίτσα,   09/09/2020 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ  

ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3 
 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟ 
ΨΕΚΑΣΜΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΑΚΟΥ ΕΛΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 , ΣΤΗΝ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ» (CPV : 90922000-6)» με κριτήριο 
αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής. Συνολικής 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης  76.342,08 €,ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.  
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ    1/2020    -   Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :  92308 

 
 
     Στη Ηγουμενίτσα σήμερα στις 09.09.20 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 μ.μ., στο Διοικητήριο της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ'αριθμ. 
4/265/07.02.2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη συγκρότηση και ορισμό των 
μελών της Επιτροπής Διεξαγωγής των Διαγωνισμών, Αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για 
ανάθεση προμηθειών, υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2020»,  
 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:  
 
1. Βέρμπη Μαριάννα,                   Πρόεδρος  
2. Οικονομίδης Σπυρίδων           τακτικό μέλος  
3. Παπαβασιλείου Αντώνιος      τακτικό μέλος  
  
 
 Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψιν την απόφαση  17/1032/08-07-2020 έγκρισης της Οικονομικής 
Επιτροπής των Πρακτικών Νο1/15.6.20 και Νο2/23.6.20 (Αποσφράγισης & Ελέγχου τεχνικών & 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την 
επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για το έτος 
2020, στην Π.Ε Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού  76.342,08 € με ΦΠΑ (ήτοι € 67.559,38 πλέον ΦΠΑ € 
8.782,72), βάσει της αριθμ. 1/2020 (α/α συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 92308) Διακήρυξης  και το νομικό 
πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, σημειώνει τα ακόλουθα:  
1.Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και είχε 
λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 92308. Η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με την διακήρυξη, η 05/06/2020 
και ώρα 17:00  και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 12/06/2020 και ώρα 
10:00 π.μ.  

 2.Κατόπιν ακολούθησε η ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, μετά τη λήξη της 
προθεσμίας για την ηλεκτρονική υποβολή τους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή παρέλαβε από την αρμόδια 
Υπηρεσία έναν (1) σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης σε έντυπη μορφή, τα οποία 
κατέθεσε και προσκόμισε εμπρόθεσμα ο προσωρινός ανάδοχος, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού, τον οποίο  αποσφράγισε και μονόγραψε.  
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 Στη συνέχεια η Επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, 
συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια [όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης] και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 92308, διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός 
ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως “κλειδωμένος” και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί 
εμπρόθεσμα από τον προσφέροντα κ. Αθανάσιο Σιούλα,  του Φιλίππου, στον οποίο πρόκειται να γίνει 
η κατακύρωση του διαγωνισμού, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε μορφή.pdf και σε φάκελο με 
σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης».  
 Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία:  
 Αποσφράγισε τον ηλεκτρονικό φάκελο "Δικαιολογητικά Κατακύρωσης" σύμφωνα με τις απαιτήσεις, 
τους όρους, τα κριτήρια κατακύρωσης και τα όσα ορίζονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού, με 
αποτέλεσμα να είναι δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Στη συνέχεια η Επιτροπή 
αποσφράγισε και τον φάκελο που ήταν σε έντυπη μορφή και μονόγραψε όλα τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης του φακέλου κατά φύλλο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη διακήρυξη του 
διαγωνισμού.  
 
 Κατόπιν, προχώρησε στον ουσιαστικό και αναλυτικό έλεγχο και καταγραφή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του υποψήφιου ανάδοχου.  
 Στα πλαίσια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι: (i) ο φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης ήταν 
πλήρης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την διακήρυξη του διαγωνισμού, και (ii) όλα τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την διακήρυξη του 
διαγωνισμού και ότι είναι αυτά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις 
υποπαραγράφους στο σημείο 4.1.1, 4.1.2 , 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 και 4.1.6.  
                                          

Με βάση τα παραπάνω αναφερόμενα η Επιτροπή  
                                                                
              Εισηγείται Ομόφωνα  
 
  Την κατακύρωση του διαγωνισμού στον  κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΣΙΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, του ΦΙΛΙΠΠΟΥ, 
Γεωπόνο με ΑΦΜ 0541751922  -  Δ.Ο.Υ Ηγουμενίτσας  

 
Το παρόν πρακτικό υποβάλλεται στο Τμήμα Προμηθειών.  
Για την επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώστηκε 
υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα αντίγραφα, ως ακολούθως:  
 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                                    Υπογραφή  

1. Βέρμπη Μαριάννα,                   Πρόεδρος  
 
2. Οικονομίδης Σπυρίδων           τακτικό μέλος 
  
3. Παπαβασιλείου Αντώνιος      τακτικό μέλος  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1549/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 22ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης τεχνικού πρόσβασης και καθαρισμό τάφρων στα όρια του 
Δ.Δ. Σαγιάδας (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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ.11453/08-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2188/09-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…  Έχοντας υπόψη…: 

6. Την υπ’ αριθ.  119536/3906   από 07-09-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και 

με  τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» 

Υποέργο: «Εργασίες αποκατάστασης τεχνικού πρόσβασης και καθαρισμό τάφρων στα όρια του Δ.Δ. Σαγιάδας    

(παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από 08-09-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας.. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες  για τον καθαρισμό τάφρων 

στην περιοχή της Σαγιάδας, για την αποστράγγιση εκτάσεων, καθώς επίσης και την αποκατάσταση τεχνικού 

πρόσβασης προς παραγωγική μονάδα, αφού η σημερνή του μορφή και διάσταση δεν επιτρέπει στα φορτηγά 

παραλαβής γάλακτος να το διασχίσουν με αποτέλεσμα η παραλαβή να γίνεται εκτός και με προβλήματα. Θα 

γίνει  επίσης διευθέτηση πριν και μετά από το τεχνικό ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή ροή των νερών..  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης τεχνικού 

πρόσβασης και καθαρισμό τάφρων στα όρια του Δ.Δ. Σαγιάδας (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων 

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 «Εργασίες αποκατάστασης τεχνικού πρόσβασης 
και καθαρισμό τάφρων στα όρια του Δ.Δ. Σαγιάδας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 08-09-2020 
τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
αφορά σε εργασίες καθαρισμού τάφρων στην περιοχή της Σαγιάδας, για την αποστράγγιση εκτάσεων, 
εργασίες αποκατάστασης τεχνικού πρόσβασης προς παραγωγική μονάδα, δεδομένου ότι η σημερνή του 
μορφή και διάσταση δεν επιτρέπει στα φορτηγά παραλαβής γάλακτος να το διασχίσουν, με αποτέλεσμα 
η παραλαβή να γίνεται εκτός και με προβλήματα καθώς επίσης και εργασίες διευθέτησης πριν και μετά 
από το τεχνικό, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή ροή των νερών.    

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1550/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 23ο 

Έγκριση παραχώρησης τμήματος στο υπόγειο του Β΄ Διοικητηρίου της Περιφέρειας 
Ηπείρου στα Καρδαμίτσια. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96 περί μισθώσεων, του Π.Δ. 34/95 περί εμπορικών μισθώσεων, 
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. 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3251/09-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 2210/09-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Σας κάνουμε γνωστό ότι η Περιφέρεια Ηπείρου είχε παραχωρήσει Τμήμα του Υπογείου στο Β΄ Διοικητήριο 

στα Καρδαμίτσια στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.) με έδρα την Αθήνα, 

για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αφορούν τα άτομα με αυτισμό.  

Η απόφαση παραχώρησης (υπ.αριθμ. 36/1531/18-11-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου)  ήταν για πέντε έτη, ήτοι έως τις 18-11-2019.   

Με μέριμνα της Περιφέρειας έγιναν πολλαπλές παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στο εν 

λόγω παραχωρημένο οίκημα προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα άτομα με αναπηρία. Τον 

Αύγουστο του  2017 χορηγήθηκε στην Ε.Ε.Π.Α.Α. ,από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας, 

«Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας ΚΔΑΠ-ΜΕΑ» , το οποίο λειτούργησε μόλις το 2019 με μικρό αριθμό παιδιών 

, ύστερα από συμβουλευτικές παρεμβάσεις της ανωτέρω Δ/νσης της Περιφέρειάς μας και  πολύ επίπονες 

προσπάθειες γονέων από την περιοχή μας, που διαχρονικά αναπτύσσουν δράσεις τοπικού χαρακτήρα, 

συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.    

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση , ο χρόνος παραχώρησης έχει λήξει και ο Φορέας δεν έχει αποδεσμεύσει 

το οίκημα.  

Παράλληλα μας έχει κατατεθεί αίτηση από το νεοσύστατο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία 

«Σύλλογος Προστασίας Ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)» και διακριτικό τίτλο «ΕΣΤΙΑ» 

, με έδρα τα Ιωάννινα , για την παραχώρηση Τμήματος του υπογείου στο Β΄ Διοικητήριο , ώστε ο Σύλλογος 

να αποκτήσει την δυνατότητα της ανάπτυξης δράσεων τοπικού χαρακτήρα για τα άτομα με αυτισμό και τις 

οικογένειές τους .  

Δεδομένου ότι ο σχεδιασμός της Περιφέρειας είναι στην κατεύθυνση της διάθεσης των χώρων του Β΄ 

Διοικητηρίου σε τοπικούς φορείς που πραγματοποιούν δράσεις κοινωνικού,  εκπαιδευτικού και πολιτιστικού 

χαρακτήρα, όπως άλλωστε ορίζεται και από τις καταστατικές διατάξεις που αφορούν τις αρμοδιότητες των 

Περιφερειών (άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», εισηγούμαστε την διάθεση του 

προαναφερόμενου τμήματος στο νεοσύστατο Φιλανθρωπικό Σωματείο «ΕΣΤΙΑ» , για πέντε έτη. …». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
δήλωσε ότι συμφωνεί, επεσήμανε όμως ότι πρέπει να δοθεί ευκαιρία στέγασης σε όλους 
τους φορείς και να αναζητηθεί και εξευρεθεί λύση για τη στέγαση και της ΕΣΤΙΑΣ και της 
Ε.Ε.Π.Α.Α.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει, σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 242/1996 σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την δωρεάν 
παραχώρηση για πέντε έτη, τμήματος στο υπόγειο του Β΄ Διοικητηρίου της Περιφέρειας 
Ηπείρου στα Καρδαμίτσια, στο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος 
Προστασίας Ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)» και διακριτικό τίτλο «ΕΣΤΙΑ», 
με έδρα τα Ιωάννινα, για λόγους επείγουσας και έκτακτης ανάγκης, προκειμένου ο Σύλλογος να 
αποκτήσει την δυνατότητα της ανάπτυξης δράσεων τοπικού χαρακτήρα για τα άτομα με αυτισμό 
και τις οικογένειές τους. 
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Επισημαίνεται ότι ο ως άνω χώρος είχε παραχωρηθεί, βάσει της αριθμ. 36/1531/18-11-2014 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών 
Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.), για πέντε έτη, παραχώρηση η οποία έληξε ήδη από το έτος 2019 και δεν 
παρατάθηκε έκτοτε. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1551/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 24ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και 
εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου 
(ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.   

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 
4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς 
ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του 
δημοσίου, των ΟΤΑ  και των εν γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί ων το αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53». 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5387/09-09-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2211/09-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 13.302,13 €  χωρίς Φ.Π.Α (16.494,63 € με Φ.Π.Α.) 
για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και 
οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς και ειδών συνεργείου, όπως αναφέρονται στο 
συνημμένο πίνακα και σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της 
αρμόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για 
κάθε όχημα.  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, συνολικού ποσού 16.494,63 € με Φ.Π.Α. καθώς και τη διάθεση 
της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με 
Κ.Α. 2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση 
εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 
2018-2020» (Υποέργο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων  και  
ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά-αναλώσιμα κ.λ.π.) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 
έτους 2020»), για την προμήθεια ανταλλακτικών και για εργασίες συντήρησης – επισκευής για 
τα μηχανήματα και οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και ειδών 
συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ), όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω 
πίνακα: 

Α/Α 
ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-

ΟΧΗΜ. 
ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ-

ΟΧ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ 

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 
24% 

1 KHH 6036 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΜΟΤΕΡ ΑΕΡΟΣ ΔΙΠΛΟ, 
1ΖΕΥΓΟΣ ΜΑΚΤΡΑ, ΜΙΖΑΝΤΛΙΑ, ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ, ΦΑΡΟΣ 24V 

668,00 € 828,32 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 
ΜΙΖΑΝΤΛΙΑΣ 

1.540,00 € 1.909,60 € 

2 ΚΗΗ 6038 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΜΙΖΑ F.K.B. 24V, 
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΔΥΝΑΜΟΥ, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 
ΔΥΜΑΜΟΥ, ΡΟΥΛΕΜΑΝ (ΤΕΜ 2), ΦΑΝΑΡΙΑ 
ΕΜΠΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΕΜ 4), ΠΟΜΠΙΝΑ 
ΔΥΝΑΜΟΥ, ΜΠΑΤΑΡΙΑ 100 Αη 12V, ΜΙΖΑ 
ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ 24V, 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ, ΦΑΡΟΣ 24V(ΤΕΜ 2), 
ΛΑΜΠΕΣ LED H4 24V(ΤΕΜ 2) 

1.816,00 € 2.251,84 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

1.380,00 € 1.711,20 € 
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ΔΥΝΑΜΟΥ- ΦΩΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΝΤΑΜΠΛΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 

3 ΚΗΥ 9171 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΔΥΝΑΜΟΣ 12V 120A, ΜΙΖΑ 
ΜΕΙΩΤΗΡΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V 100A (ΤΕΜ 2), 
ΦΑΝΑΡΙΑ ΟΜΙΧΛΗΣ(ΤΕΜ 2), ΜΟΤΕΡ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 

980,00 € 1.215,20 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ:  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΖΑΣ-ΔΥΝΑΜΟΥ, 
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΝΤΑΜΠΛΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΩΝ 

680,00 € 843,20 € 

4 ΜΕ 123710 
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 180 An 12V 
(ΤΕΜ 2), ΔΥΝΑΜΟΣ 24V 100Α, ΦΑΝΑΡΙΑ 
ΠΟΡΕΙΑΣ (ΤΕΜ 2), ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, 
ΦΑΡΟΣ 24V, ΠΟΜΠΙΝΑ ΜΙΖΑΣ 24V, 
ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΜΙΖΑΣ, ΚΟΡΝΑ 24V, ΜΟΤΕΡ 
ΒΙΝΤΙΛΑΤΕΡ ΑΕΡΟΣ, ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 
ΜΙΖΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΒΗΣΤΗΡΙ, 
ΒΟΜΒΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΕΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ 
ΑΕΡΟΣ 

2.010,00 € 2.492,40 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ-
ΜΙΖΑΣ-ΦΩΤΩΝ - ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 

1.780,00 € 2.207,20 € 

5 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ -ΘΕΡΙΣΤΙΚΟ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ KRAFT 

800,00 € 992,00 € 

6 ΚΗΥ 9178 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ, ΣΩΛΗΝΑΣ, 
CAP-RADIATOR, THERMOSTAT ASSY, TANK 
ASSY-RADIATOR OVERFLOW, CLAMP 
HOSE(TEM2) 

340,05 € 421,66 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΤ/ΣΗ ΚΑΠΑΚΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ, 
ΑΝΤ/ΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ, ΑΝΤ/ΣΗ ΚΙΤ ΣΩΛΗΝΑ 
ΨΥΚΤΙΚΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΑΦ. ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΨΥΞΗΣ  

177,56 € 220,17 € 

7 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
6 ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 14 ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ 
ΑΠΛΕΣ, 11 ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΠΛΑ,32 ΚΛΕΙΔΙΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

421,00 € 522,04 € 

8 ΚΗΙ 5036 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 2 ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥΣ 
ΦΡΕΝΩΝ, 1 ΣΕΒΡΟΦΡΕΝΟ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 

439,52 € 545,00 € 

9 ΜΕ 121949 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΟ 
ΑΕΡΟΣ, 2 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΦΡΕΝΩΝ, ΦΙΛΤΡΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ, 2 
ΙΜΑΝΤΕΣ, ΛΑΔΙ 68ΑΡΙ 20 ΛΙΤΡΑ (ΤΕΜ 2) 

270,00 € 334,80 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 13.302,13 € 16.494,63 € 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1552/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 25ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων περιοχής 
Νεοχωρόπουλου πλησίον εθνικού οδικού δικτύου (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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ.11606/10-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2215/10-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  

«…  Έχοντας υπόψη…: 

6. Την υπ’ αριθ.  122834/4006  από  10-09-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2020ΕΠ53000001 και 

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

«Εργασίες διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων περιοχής Νεοχωρόπουλου πλησίον εθνικού οδικού δικτύου   

(παροχή υπηρεσιών)». 

7.  Την από 10-09-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας.. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων 

στάθμευσης και ‘άθλησης πλησίον του οδικού δικτύου στα όρια του Νεοχωρόπουλο, την εργασία των οποίων 

θα πραγματοποιήσουν χωματουργικά μηχανήματα. Συγκεκριμένα θα γίνουν εργασίες διαμόρφωσης υπόγειων 

στραγγιστηριών για την αποστράγγιση των ομβρίων προς παρακείμενη τάφρο και εργασίες διαμόρφωσης 

υποβάσεων και βάσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαμόρφωσης των ανωτέρω χώρων.  Καθώς επίσης θα 

γίνει συνολικός καθαρισμός και διαμόρφωση τάφρων στράγγισης της ευρύτερης περιοχής. Όλες οι επιφάνειες 

που θα διαστρωθούν θα καταβρεχθούν και θα συμπυκνωθούν, ώστε να είναι έτοιμες για οποιαδήποτε 

επικάλυψη απαιτηθεί.  

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

κοινόχρηστων χώρων περιοχής Νεοχωρόπουλου πλησίον εθνικού οδικού δικτύου (παροχή υπηρεσιών)», σε 

βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με 

Φ.Π.Α.).…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Εργασίες διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων περιοχής Νεοχωρόπουλου πλησίον εθνικού 
οδικού δικτύου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 10-09-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες, 
με χωματουργικά μηχανήματα, διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων στάθμευσης και άθλησης, 
πλησίον του οδικού δικτύου στα όρια του Νεοχωρόπουλου και συγκεκριμένα εργασίες 
διαμόρφωσης υπόγειων στραγγιστηριών για την αποστράγγιση των ομβρίων προς παρακείμενη 
τάφρο, υποβάσεων  και βάσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαμόρφωσης των άνω χώρων, 
καθώς επίσης και συνολικός καθαρισμός και διαμόρφωση τάφρων στράγγισης της ευρύτερης 
περιοχής  με σκοπό οι επιφάνειες που θα διαστρωθούν, καταβρεχθούν και συμπυκνωθούν να 
είναι έτοιμες για οποιαδήποτε επικάλυψη απαιτηθεί. 
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 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο 
προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ 
ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του 
νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1553/10-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ 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. 120747/2157/08-09-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. 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 26ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού προς Κουκούλι Ζαγορίου», 
αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2020. 
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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6304/01-09-2020 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 2212/10-09-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  
«…. 5.Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου 

υπογράφηκε την   02-12-2019   για ποσό    102.567,35€ χωρίς το Φ.Π.Α. 6.Η συμβατική προθεσμία περαίωσης 

του έργου ορίστηκε σε έξι (06) μήνες με λήξη την  02-06-2020. 7.Με την από  01-06-2020 αίτησή του, ο 

ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την  31-12-2020 για τους 

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

την 31-12-2020, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16. Και επειδή   Ο χρόνος παράτασης έως την 31-12-

2020 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας, αφού έως σήμερα 

δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί το έργο λόγω των καιρικών συνθηκών κατά τους χειμερινούς μήνες και 

εν συνεχεία λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το  10,00% των 

εργασιών του έργου του θέματος. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως 

του έργου, το οποίο έληξε  την  02-06-2020  μέχρι την  31-12-2020, και χωρίς άλλη απαίτηση από την 

επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου....». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού προς Κουκούλι Ζαγορίου», αναδόχου 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2020, 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 

ΑΔΑ: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ
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