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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/07-08-2020
Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα
Παρασκευή 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Γ. Αναπληρωματικά μέλη:

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

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

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. οικ.
103878/1892/05-08-2020 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:
Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
Β. Τα μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
Πότσης Οδυσσέας, μέλος
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), μέλος
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), μέλος
Βαρέλης Δημήτριος, μέλος
Κατέρης Ιωάννης, μέλος
Καλούδης Βασίλειος, μέλος
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8. Ζάψας Γεώργιος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), μέλος
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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. 103878/1892/0508-2020 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 22-05-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση φωτισμού υψηλής
ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα» προϋπολογισμού
230.000,00 € με ΦΠΑ.

2.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-05-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση φράγματος
υδρομάστευσης στη θέση Ζγάρα Τ.Κ. Καταρράκτη από ζημιές που προκλήθηκαν μετά από έντονη
θεομηνία», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.

3.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-08-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση - βελτίωση οδού
Κομποτίου – παραλία Ράμματος και σύνδεσή της με την Ε.Ο. Άρτας – Γέφυρας Αννίνου»,
προϋπολογισμού 515.000,00 € με Φ.Π.Α.

4.

Έγκριση του από 29-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-07-2020 ανοιχτής
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση-βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Άρτας Καρδίτσας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.

5.

Έγκριση του από 29-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-07-2020 ανοιχτής
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.

6.

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 Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση - βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων –
Άρτας - Όρια Νομού», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.

7.

Έγκριση του από 31-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού 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.

8.

Έγκριση του από 15-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2020 ανοιχτής
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Ρετσιανά – Καστανιά και διακλάδωση προς Ελάτη»,
προϋπολογισμού 650.000,00 € με ΦΠΑ.

9.

Έγκριση του από 22-07-2020 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 «Εκπόνηση οριστικής μελέτης του
έργου: “Κατασκευή επαρχιακής οδού Ζωτικό – Σιστρούνι έως γέφυρα Μπακόλα (λόγω
κατολίσθησης, νέες χαράξεις)”», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

10.

Έγκριση του από 31-07-2020 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 «Αντικατάσταση αγωγών κατάθλιψης
– προσαγωγής και εργασίες επισκευής φρεατίων στο αρδευτικό δίκτυο Αμμουδιάς του ΤΟΕΒ
Αχέροντα», προϋπολογισμού € 31.804,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της
διαπραγμάτευσης.
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11.

Έγκριση του από 03-08-2020 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 «Προμήθεια στηθαίων για άμεσες
ανάγκες του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 74.400,00 με
ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

12.

Έγκριση του 2ου/03-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού
διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης
οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή
Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού.

13.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης 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.

14.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ηγουμενίτσας», αναδόχου
«Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ», μέχρι την 30-09-2020.

15.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης και προστασία πρανών του ποταμού
Σαραντάπορου», αναδόχου εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-122020.

16.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού κόμβος Ζωτικού – Άγιος Ανδρέας», αναδόχου
εταιρείας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-12-2020.

17.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στον οικισμό Μελιανών Δήμου Ζηρού»,
αναδόχου Δημητρίου Φατούρου Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-09-2020.

18.

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό 14,77%) του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες στην περιοχή Φασκομηλιάς και
Ελευθερίου Θεσπρωτίας», αναδόχου εταιρείας «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

19.

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό 14,96%) του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση – κατασκευή συρματοκιβωτίων στην περιοχή Σαρακήνικου και Αγίας
Παρασκευής για αντιμετώπιση κατολίσθησης», αναδόχου εταιρείας «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ε.Ε.».

20.

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό 14,83%) του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης προς Ιερά Μονή Προφήτου Ηλία Πρέβεζας», αναδόχου
Ιωάννη Καραμπιτιάνη Ε.Δ.Ε.

21.

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 102272/9654/05-08-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα:
«Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας
αποσφράγισης των προσφορών για τον εν εξελίξει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αξιολόγηση
μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής, της Περιφέρειας Ηπείρου για το υποέργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ.
Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (νυν Πωγωνίου)» με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 89913.».

22.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της προμήθειας υλικών για χρήση σε εργασίες
ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ’ τρίμηνο 2020.

23.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Κοπή συστάδας δέντρων εντός του στρατοπέδου Βελισσαρίου για την κατασκευή κόμβου στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Κατασκευή οδού Νιάρχου” (παροχή υπηρεσιών)».

24.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Καθαρισμός περιοχής σταυλικών εγκαταστάσεων Υπουργείου Γεωργίας στην Κατσικά Ιωαννίνων
(παροχή υπηρεσιών)».

25.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός
οικισμού Γορίτσας στην περιοχή προς τον κάμπο Κουτσελιού», προϋπολογισμού € 79.200,00 με
ΦΠΑ.
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26.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από Μεσοβούνι – Αρίστη – Πάπιγκο - Μικρό
Πάπιγκο», αναδόχου εταιρείας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-12-2020.

27.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την
μελέτη “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων
(ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων”.

28.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2020 (έργα ΕΣΠΑ
2014-2020).

29.

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 101847/4515/31-07-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα:
«Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την εκτέλεση άμεσων και επειγουσών εργασιών καθαρισμού
ρεμάτων, χαντακιών, τάφρων κλπ με την απομάκρυνση φερτών υλικών, επιχωματώσεων,
απορριμμάτων κλπ. για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων σε περιοχές της ΠΕ Θεσπρωτίας
προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων».

30.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το διάστημα
Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων.

31.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση εθνικής οδού στη θέση Κατάρα (παροχή υπηρεσιών)».

32.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση βλαβών μεταλλικού και πλαστικού δικτύου υδροδότησης γεωργοκτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων στα όρια του πρώην Δήμου Παμβώτιδας (παροχή υπηρεσιών)».

33.

Έγκριση του Πρακτικού 2/23-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης)
της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, για το έργο «Υπηρεσίες εξωτερικού
συμβούλου για την εκπόνηση μελετών και σχεδίων δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CINOVATEC», προϋπολογισμού € 10.200,00 με ΦΠΑ του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής
Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού.

34.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου
έτους 2020.

35.

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 100302/6784/30-07-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου
περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην
Περιφέρεια Ηπείρου».

36.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, για
τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς
της, με διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού.

37.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη
διοργάνωση των εκδηλώσεων της Αδελφότητας Σκλιβανιτών Ιωαννίνων.

38.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη
διοργάνωση της Πολιτιστικής Εκδήλωσης με τίτλο «Παρουσίαση εικόνων του παρελθόντος», των
Πολιτιστικών Συλλόγων Πηγαδιών, Καλεντζίου και Πλαισίων.

39.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την αναβάθμιση, συντήρηση & υποστήριξη
υπαρχουσών εγκαταστάσεων τοπογραφικού λογισμικού και λογισμικού Διαχείρισης Γεωγραφικών
Πληροφοριών που διαθέτει η Περιφέρεια Ηπείρου.

40.

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 1049/05-08-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης
δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για την δημοσίευση στον τοπικό ημερήσιο και
εβδομαδιαίο τύπο, ενημερωτικού υλικού και οδηγιών προς τους κτηνοτρόφους της Περιφέρειας
Ηπείρου για τον Καταρροϊκό Πυρετό.

41.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση κεντρικού ρέματος στράγγισης στη θέση ¨Γιογλή¨ Καστρίτσας
(παροχή
υπηρεσιών)».
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42.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Προμήθεια ασφαλτομίγματος και λοιπών υλικών αποκατάστασης οδού πρόσβασης στο Δ.Δ.
Δροσοχωρίου».

43.

Έγκριση του από 24-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-07-2020 ανοιχτής
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας
«Συντήρηση - προστασία πρανών (τοίχος αντιστήριξης) στη θέση Ξηρόκαμπος της Ε.Ο. 12 (Άνω
Καλεντίνη – Ξηρόκαμπος - όρια Ν. Καρδίτσας)», προϋπολογισμού € 140.000,00 με ΦΠΑ.

44.

Έγκριση του από 24-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-07-2020 ανοιχτής
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας
«Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με
ΦΠΑ.

45.

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. Άρτας
«Οριζόντια, κατακόρυφη σήμανση και στηθαία ασφαλείας επαρχιακού οδικού δικτύου»,
προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.

46.

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της 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.

47.

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της 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.

48.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης 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.

49.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας
«Υπηρεσίες επισκευής συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες για οδούς και λοιπό εξοπλισμό»,
αναδόχου Βασιλείου Γ. Σίμου - ΕΔΕ, μέχρι την 30-11-2020.

50.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την υλοποίηση προγράμματος
κοινωφελούς απασχόλησης για τα έτη 2020 – 2021 της Π.Ε. Άρτας.

51.

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

52.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης
ψύλλων στην Π.Ε. Άρτας για το έτος 2020.

53.

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και των όρων της
διακήρυξής του για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης:
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 5000127» στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας,
συνολικού προϋπολογισμού 323.190,47 € με Φ.Π.Α.

54.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Εργασίες προστασίας και καθαρισμού ρέματος στα όρια του Δ.Δ. Μπεστιάς Σερζιανών (παροχή
υπηρεσιών)».

55.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Εργασίες διευθέτησης όμβριων και προστασία πρανών στο επαρχιακό δίκτυο του Γρεβενιτίου
(παροχή υπηρεσιών)».

56.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση βατότητας οδού στην ευρύτερη περιοχή Βίτσας Δήμου Ζαγορίου (προμήθεια
υλικών)».

57.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020
(υπερωριακή εργασία υπαλλήλων για έργο TRUST).

58.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020
(υπερωριακή εργασία υπαλλήλων για έργο PRO-ENERGY).
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59.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών του προγράμματος
Κοινωφελούς Εργασίας για τα έτη 2020 και 2021 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.

60.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Φιλιατών (παροχή υπηρεσιών)».

61.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Εργασίες αποκατάστασης υπόγειου αγωγού όμβριων για την διευθέτησης της ροής των υδάτων
κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου στους Φιλιάτες (παροχή υπηρεσιών)».

62.

Έγκριση του 2ου/28-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-06-2020 ανοιχτής
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας
«Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον δημοτικό σχολείο Καναλίου» προϋπολογισμού €
680.920,00 με ΦΠΑ.

63.

Έγκριση του από 14-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-07-2020 ανοιχτής
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση
βατότητας και καθαρισμός τεχνικών οδού στις 10η και 13η επαρχιακές οδούς της Π.Ε. Πρέβεζας»,
προϋπολογισμού 73.160,00 € με ΦΠΑ.

64.

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

65.

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

66.

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

67.

Έγκριση χορήγησης Ε.Μ.Δ. και επιδομάτων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2020-2021.

68.

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

69.

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, και των όρων της
διακήρυξής του, για την υλοποίηση της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016"-ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ με κωδικό ΟΠΣ 5000146», Υποέργο 1, “ΤΡΟΦΙΜΑ 2016”
και Υποέργο 2, “ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ) 2016” συνολικού προϋπολογισμού €
135.669,66 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).

70.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση της
πολιτιστικής εκδήλωσης «Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας».

71.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Λυγιάς (προμήθεια υλικών)».

72.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων στην Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας (προμήθεια υλικών)».

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

1.

Έγκριση του από 05-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-07-2020 ανοιχτής
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων (2ης επαρχιακής
οδού)» προϋπολογισμού € 3.900.000,00 με ΦΠΑ.

2.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση και στεγάνωση κτιρίου Κέντρου Υγείας Βουλγαρελίου»,
αναδόχου Κων/νου Καρβούνη του Αποστόλου, μέχρι την 02-11-2020.

3.

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
«Άμεση αποκατάσταση βατότητας Επαρχιακής οδού από Αγία Παρασκευή προς Φούρκα μέχρι όρια
νομού», προϋπολογισμού € 136.400,00 με ΦΠΑ.
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4.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Προμήθεια υλικών αποκατάστασης δικτύου ύδρευσης γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στα
όρια του Δ.Δ. Χρυσοβίτσας».

5.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Εργασίες συλλογής νερού πηγών στο Μαυροβούνι, διαμόρφωση χώρων ποτίσματος ζώων και
μεταφοράς νερού σε χαμηλότερο επίπεδο για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων (παροχή
υπηρεσιών)».

6.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Προμήθεια υλικών αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου στα όρια της Κατσικάς και σύνδεση
αυτού με το επαρχιακό δίκτυο».

7.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης στην περιοχή Πηγών Βελλάς (παροχή υπηρεσιών)».

8.

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016,
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς αρχαιολογικό χώρο
Καστρίτσας (Α’ φάση)», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α.

9.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για την εξέταση των γεωτεχνικών συνθηκών του έργου
“Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με την 2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων-Γέφυρας
Πλάκας”».

10.

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

11.

Έγκριση του από 04-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-08-2020 ανοιχτής
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση
στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας για το έτος 2020», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ.

12.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Προμήθεια υλικών αποκατάστασης εξωτερικών ανοιγμάτων και επιφανειών στο καταφύγιο
Καταρράκτη Άρτας».

13.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου εξυπηρετούμενων κτηνοτρόφων στην ευρύτερη περιοχή
της Τύριας και του Ανθοχωρίου (παροχή υπηρεσιών)».

14.

Ματαίωση διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για την
κάλυψη
στεγαστικών αναγκών της
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Ν.
Πρέβεζας και παράταση υφισταμένης σύμβασης.

15.

Έγκριση διενέργειας, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και
έξοδα δημοσίευσης του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων), για την ανάθεση της
σύμβασης “Προμήθεια φασματόμετρου μάζας και λοιπού εργαστηριακού εξοπλισμού για το έργο
«BEST - Addressing joint Agro- and Aqua – Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural
Development»”, προϋπολογισμού € 410.000,00 με Φ.Π.Α., του Προγράμματος Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα - Ιταλία 2014‐2020.

16.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου «Βελτίωση πρόσβασης - σήμανσης στα Ιαματικά
Λουτρά Χανόπουλου Άρτας» προϋπολογισμού € 231.500,00 με Φ.Π.Α., του έργου: «Thematic
Routes and Networks -TheRout_Net» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
INTERREGV-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020».

17.

Έγκριση παράτασης της σύμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου για την «Παροχή Υπηρεσιών
Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης και Διαχείρισης
Ανάπτυξης Ενεργειακών Έργων για Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς, Δημόσιο Οδοφωτισμό και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου, Ελλάδα», που έχει ενταχθεί
και συγχρηματοδοτείται, από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ).

18.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Άμεσος έλεγχος στατικής επάρκειας ικριωμάτων για το Μικρό Θέατρο της Αμβρακίας (παροχή
υπηρεσιών)».

19.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου πιστοποιημένου
εκτιμητή για τις ιδιαίτερες αποζημιώσεις στο πλαίσιο του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες
έργου Οδός Σταύρου Νιάρχου».
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20.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Ανακατασκευή και διαμόρφωση χώρου συλλογής νερού στη θέση Παπαρούνα Ζαγορίου για την
κάλυψη αναγκών νερού και την υδροδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (παροχή υπηρεσιών)».

21.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του προγράμματος για την συμμετοχή των τέκνων των
υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε παιδικές κατασκηνώσεις.

22.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή ασφαλιστικών-εργοδοτικών του
προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στην Π.Ε. Ιωαννίνων.

23.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης
για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στην Π.Ε. Πρέβεζας.

24.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το έργο της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή κυκλικού
κόμβου στη θέση “Αεροδρόμιο” Παραμυθιάς».

25.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό ρέματος Μπούση από ανεπιθύμητη βλάστηση».

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούμενης, από 29-07-2020 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1224/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 22-05-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Εγκατάσταση φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο της Περιφέρειας
Ηπείρου στα Ιωάννινα» προϋπολογισμού 230.000,00 € 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
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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. 32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των
δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων των προγραμμάτων των
Ευρωπαϊκών Εδαφικών Συνεργασιών: α) IPA CBC Greece – Albania 2014-2020, β) CBC
Greece – Italy 2014-2020 και γ) Interreg V – B Adriatic-Ionian 2014-2020, όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 25/2031/08-08-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
ως προς το έργο «Earthquake disasters management integrated system» με ακρωνύμιο
ERMIS, του Προγράμματος INTERREG V-A “Greece-Italy 2014-2020”.
6. Την αριθμ. 8/446/24-03-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α.
Ματαιώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Εγκατάσταση φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο της
Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα» προϋπολογισμού 230.000,00 € με ΦΠΑ, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας
ΙΡΑ ΙΙ) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας μέσω του Διασυνοριακού
Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece - Albania 2014 - 2020” και έχει
ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στη ΣΑΕΠ 518/6 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ51860037 και τίτλο «G.A.T.E., Περιφέρεια Ηπείρου, GR - AL 2014-20», επειδή
διαπιστώθηκε υπολογιστικό σφάλμα στον προϋπολογισμό της μελέτης του έργου, γεγονός
που καθιστά αναγκαία την διόρθωση των συμβατικών τευχών και
Β. Εγκρίθηκε η επαναδημοπράτηση του ανωτέρω έργου και καταρτίστηκε η νέα 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 «Εγκατάσταση φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης
στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα» προϋπολογισμού 230.000,00 € με ΦΠΑ,
το οποίο συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μέσο Προενταξιακής
Βοήθειας ΙΡΑ ΙΙ) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας μέσω του
Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece - Albania 2014 2020” και έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στη ΣΑΕΠ 518/6
Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ51860037 και τίτλο «G.A.T.E., Περιφέρεια Ηπείρου, GR - AL 201420», με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 3527/17-03-2020
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ.
39094/3416/12-03-2020 απόφαση Έγκρισης Διορθωμένων Συμβατικών Τευχών των
εργασιών του έργου της Δ.Τ.Ε./Π.Η., καθώς και βάσει της σχετικής διατύπωσης σύμφωνης
γνώμης σχετικά με το σχέδιο διακήρυξης και προκήρυξης του έργου, από τον Project Officer,
Interreg IPA Cross-Border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020”, Joint
Secretariat. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της νέας διακήρυξης, με
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μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Την αριθμ. 10/528/15-04-2020 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 03-04-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από
το ΜΗΜΕΔ.
8. Την αριθμ. 14/756/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε το από 26-05-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-05-2020
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. 88420 για την
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση φωτισμού υψηλής
ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα» προϋπολογισμού
230.000,00 € με ΦΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας ΙΡΑ ΙΙ) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας
μέσω του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece - Albania
2014 - 2020” και έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στη ΣΑΕΠ 518/6
Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ51860037 και τίτλο «G.A.T.E., Περιφέρεια Ηπείρου, GR - AL 201420», και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας
«Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς 100.275,28 € χωρίς
ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,94 %.
9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9200/28-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1815/29-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
διαβιβάζει συνημμένα το από 28-07-2020 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 «Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
& ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς 100.275,28 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση
45,94 %.
10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 28-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-05-2020
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. 88420 για την κατασκευή
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης
στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα» προϋπολογισμού 230.000,00 € με ΦΠΑ, το
οποίο συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μέσο Προενταξιακής
Βοήθειας ΙΡΑ ΙΙ) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας μέσω του Διασυνοριακού
Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece - Albania 2014 - 2020” και έχει ενταχθεί
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στη ΣΑΕΠ 518/6 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ51860037 και τίτλο «G.A.T.E., Περιφέρεια Ηπείρου, GR - AL 2014-20»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των
δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους
όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα
την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «Σ. ΦΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς 100.275,28 € χωρίς ΦΠΑ και μέση
τεκμαρτή έκπτωση 45,94 %.
Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος
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 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
Α’147), που διενεργήθηκε στις 22-05-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο της
Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα», προϋπολογισμού 230.000,00 € με ΦΠΑ, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας ΙΡΑ
ΙΙ) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας μέσω του Διασυνοριακού Προγράμματος
Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece - Albania 2014 - 2020” και έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων και στη ΣΑΕΠ 518/6 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ51860037 και τίτλο
«G.A.T.E., Περιφέρεια Ηπείρου, GR - AL 2014-20»,
στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με
ποσό προσφοράς 100.275,28 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,94 %, σύμφωνα με
το από 26-05-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ.
14/756/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 28-072020 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 «Σ. ΦΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη
Ηπείρου, στο ποσό των 100.275,28 € χωρίς ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της
ΣΑΕΠ 518/6 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ51860037 και τίτλο «G.A.T.E., Περιφέρεια Ηπείρου, GR AL 2014-20».
 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)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚO2
Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «Σ.
ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» του έργου: "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ"
προυπολογισμού μελέτης 230.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) σύμφωνα με την αρ. πρωτ.
42459/3762/30-03-2020 διακήρυξη, η οποία έλαβε τον 88420/2020 αριθμό συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ : 20PROC006517065 2020-04-02.
Οι υπογράφοντες:
1. Αραμπατζή Ειρήνη, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, στο Δήμο Ιωαννιτών, Πρόεδρος
2. Τριανταφύλλου Αλεξάνδρα, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΕ στο Δήμο
Ιωαννιτών, τακτικό μέλος
3. Δρόσου Σοφία, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στο Δήμο Ιωαννιτών, τακτικό μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή του ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο
της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ. 10/528/15-04-2020 απόφαση της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου μετά το
αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ.
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Την με αρ. πρωτ. 42459/3762/30-03-2020 διακήρυξη, η οποία έλαβε τον 88420/2020
αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ : 20PROC006517065
2020-04-02.
2. Την με αριθ. 14/756/05-06-2020 (Α.Δ.Α.: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 26-05-2020 πρακτικό
αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού
διαγωνισμού της με ΑΣ 88420.
3. H κοινοποίηση στους συμμετέχοντες μέσω ΕΣΗΔΗΣ την 23/06/2020 τις ανωτέρω
εγκριτική απόφαση της Ο.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου.
4. Το με αριθ. 74406/7088/17-07-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι με το οποίο κλήθηκε (μέσω
ΕΣΗΔΗΣ την 17/07/2020 08:44:10) ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα
δικαιολογητικά για την κατακύρωση.
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5. Την εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο
μέσω του συστήματος επικοινωνία με ημερομηνία 22/07/2020 14:41:16.
Διενεργήσαμε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συνολικά που υπέβαλε ο προσωρινός
ανάδοχος για την κατακύρωση της σύμβασης και διαπιστώσαμε:


Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.



Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη, σύμφωνα με τους όρους της οικίας
διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.



Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21,22 και 23 της οικείας διακήρυξης.

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό
ανάδοχο «Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Ιωάννινα, 28 Ιουλίου 2020

Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Η Πρόεδρος

Ειρήνη Αραμπατζή

Τα μέλη

Τριανταφύλλου Αλεξάνδρα

Σοφία Δρόσου

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1225/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-05-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση φράγματος υδρομάστευσης στη θέση Ζγάρα Τ.Κ. Καταρράκτη από
ζημιές που προκλήθηκαν μετά από έντονη θεομηνία», προϋπολογισμού 150.000,00 € 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.
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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. 7/437/20-02-2019 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 φράγματος
υδρομάστευσης στη θέση Ζγάρα Τ.Κ. Καταρράκτη από ζημιές που προκλήθηκαν μετά από
έντονη θεομηνία», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1722/19-02-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 21433/1721/19-02-2019 απόφαση της
Δ.Τ.Ε./Π.Η., και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 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 υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.
Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Την αριθμ. 3/159/28-01-2020 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 20-01-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από
το ΜΗΜΕΔ (mimed-ecb-a-2-id-aa-5278-eba).
7. Την αριθμ. 4/273/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α.
Ματαιώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση φράγματος υδρομάστευσης στη θέση Ζγάρα Τ.Κ. Καταρράκτη
από ζημιές που προκλήθηκαν μετά από έντονη θεομηνία», προϋπολογισμού 150.000,00 €
με Φ.Π.Α., λόγω λαθών στα άρθρα τιμολογίου του προϋπολογισμού. Β. Εγκρίθηκε η
επαναδημοπράτηση του ανωτέρω έργου και καταρτίστηκε η νέα διακήρυξη του διαγωνισμού
με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ.
πρωτ. 1802/06-02-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
του έργου, με την αριθμ. 18212/1736/05-02-2020 απόφαση Έγκρισης Συμβατικών των
διορθωμένων Τευχών των εργασιών του έργου της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η
δημοπράτηση του έργου, βάσει της νέας διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και Γ. Εγκρίθηκε η διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού,
βάσει της νέας διακήρυξης, από την Επιτροπή Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την
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αριθμ. 3/159/28-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποτελούμενη από
υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την
από 20-01-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ (mimedecb-a-2-id-aa-5278-eba), και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
8. Την αριθμ. 14/757/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκαν τα Πρακτικά 1ο/22-05-2020 και 2ο/26-05-2020 της Επιτροπής Διαγωνισμού της
από 22-05-2020 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.
87681 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση φράγματος
υδρομάστευσης στη θέση Ζγάρα Τ.Κ. Καταρράκτη από ζημιές που προκλήθηκαν μετά από
έντονη θεομηνία», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του
έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών
από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017Μάρτιος 2018» και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός
φορέας με την επωνυμία «Γ.Ν. & Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ», με ποσό
προσφοράς 58.950,17 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,27%.
9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9260/30-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1829/30-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
διαβιβάζει συνημμένα το από 30-07-2020 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 με την επωνυμία «Γ.Ν. &
Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ», με ποσό προσφοράς 58.950,17 € χωρίς ΦΠΑ και
μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,27%.
10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το 3ο/30-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-05-2020 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. 87681 για την κατασκευή του έργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση φράγματος υδρομάστευσης στη θέση Ζγάρα Τ.Κ.
Καταρράκτη από ζημιές που προκλήθηκαν μετά από έντονη θεομηνία», προϋπολογισμού
150.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α.
2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την
Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των
δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους
όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα
την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Γ.Ν. &
Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ», με ποσό προσφοράς 58.950,17 € χωρίς ΦΠΑ και μέση
τεκμαρτή έκπτωση 51,27%.
Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος
 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
Α’147), που διενεργήθηκε στις 22-05-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση φράγματος υδρομάστευσης στη θέση Ζγάρα Τ.Κ.
Καταρράκτη από ζημιές που προκλήθηκαν μετά από έντονη θεομηνία», προϋπολογισμού
150.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α.
2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την
Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018»,
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στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Γ.Ν. & Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ.
ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ», με ποσό προσφοράς 58.950,17 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση
51,27%, σύμφωνα με τα Πρακτικά 1ο/22-05-2020 και 2ο/26-05-2020 της Επιτροπής
Διαγωνισμού, τα οποία εγκρίθηκαν με την αριθμ. 14/757/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, 3ου/30-07-2020 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
«Γ.Ν. & Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ» την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 58.950,17 € χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη
δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο
«Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά
το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018».
 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)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3ο ΠΡΑΚΤΙΚO
Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου
κατασκευής του έργου:
«Αποκατάσταση φράγματος υδρομάστευσης στη θέση Ζγάρα Τ.Κ. Καταρράκτη
από ζημιές που προκλήθηκαν μετά από έντονη θεομηνία»»
Εκτιμώμενης αξίας 150.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)
σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 45448/4159/9-4-2020 Διακήρυξη, η οποία έλαβε τον αριθμό συστήματος
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 87681, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:
20PROC006558683 2020-04-1019

Στα Ιωάννινα, στις 30-07-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Παπαδημητρίου Μαρία, Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργών ΠΕ, στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, πρόεδρος
2. Βασάκος

Παύλος,

Ηλεκτρονικός

Μηχανικός

ΤΕ, στο

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

αναπληρωματικό μέλος
3. Γκούνης Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, στο Δήμο Ιωαννιτών , τακτικό μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, η οποία συγκροτήθηκε με
την αριθ. 4/273/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε
σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που
υπέβαλε ο οικονομικός φορέας «Γ.Ν. & Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ» ως προσωρινός μειοδότης
με ποσοστό έκπτωσης 51,27%.
Με την υπ’ αριθ. 14/757/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ηπείρου εγκρίθηκε το 1ο και το 2ο πρακτικό της δημοπρασίας του εν λόγω έργου. Η Οικονομική
Επιτροπή αποφάσισε την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «Γ.Ν. & Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ»
ως προσωρινό ανάδοχο. Η παραπάνω απόφαση κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, εφόσον δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις στα προηγούμενα
στάδια του διαγωνισμού, κλήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ο ως άνω προσωρινός ανάδοχος με την υπ’ αριθ.
πρωτ. 74407/7089/17-07-2020 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, να
υποβάλει εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 23.2
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έως και 23.10 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται
από τον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται
κατά περίπτωση από αυτόν τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, εντός σφραγισμένου φακέλου στο
πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής. Όταν αυτά υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή
υπογραφή.
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο στις 17/07/2020 μέσω του
συστήματος επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ. Ο προσωρινός ανάδοχος ανέβασε στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στις
24/07/2020 14:57:37 τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και επίσης κατέθεσε τα ως άνω δικαιολογητικά
στην επιτροπή διαγωνισμού και με σφραγισμένο φάκελο στις 27-07-2020 και έλαβε αριθμό
πρωτοκόλλου από τη Περιφέρεια Ηπείρου 98385/9260, συνεπώς εμπρόθεσμα.
Η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του ανωτέρου φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας
των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν, καθώς και στον έλεγχο πληρότητας και ορθότητας
όσων δικαιολογητικών αναρτήθηκαν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Μετά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού απεφάνθη ότι
τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 23.2 έως και 23.10
της διακήρυξης.
Κατόπιν αυτών συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο θα κοινοποιηθεί μέσω της
λειτουργικότητας «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου στην
οποία προτείνει, ο διαγωνισμός του έργου: «Αποκατάσταση φράγματος υδρομάστευσης στη θέση
Ζγάρα Τ.Κ. Καταρράκτη από ζημιές που προκλήθηκαν μετά από έντονη θεομηνία» με συστημικό αριθμό
ΕΣΗΔΗΣ 87681, με ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC006558683 2020-04-1019 και ποσοστό έκπτωσης
51,27%, να κατακυρωθεί στον οικονομικό φορέα «Γ.Ν. & Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ».
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.
Ιωάννινα, 30-07-2020
Η πρόεδρος

Τα μέλη

Παπαδημητρίου Μαρία

Βασάκος Παύλος

Γκούνης Απόστολος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1226/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-08-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση - βελτίωση
οδού Κομποτίου – παραλία Ράμματος και σύνδεσή της με την Ε.Ο. Άρτας – Γέφυρας Αννίνου»,
προϋπολογισμού 515.000,00 € 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 11/667/21-03-2019 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 – βελτίωση οδού Κομποτίου – παραλίας Ράμματος και
σύνδεσή της με την Ε.Ο. Άρτας – Γέφυρας Αννίνου» προϋπολογισμού 515.000,00 € με ΦΠΑ, με τους
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου
και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 3230/14-03-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με
την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 35098/3229/14.03.2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η
και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου
της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ8300000 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες
που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018», για την
υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Την αριθμ. 25/1959/08-08-2019 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 02-08-2019
κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ.
7. Την αριθμ. 28/2224/23-09-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το
από 30-08-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-08-2019 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. 84048 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση – βελτίωση οδού Κομποτίου – παραλίας Ράμματος και σύνδεσή της με την Ε.Ο.
Άρτας – Γέφυρας Αννίνου» προϋπολογισμού 515.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του
έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ8300000 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις
θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018»
και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με ποσό προσφοράς 218.115,27 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 47,48%.
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9503/30-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1827/30-072020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 3007-2020 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 «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με ποσό προσφοράς 218.115,27 € χωρίς ΦΠΑ και μέση
τεκμαρτή έκπτωση 47,48%.
9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 30-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-08-2019 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. 84048 για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση – βελτίωση οδού Κομποτίου – παραλίας Ράμματος και σύνδεσή
της με την Ε.Ο. Άρτας – Γέφυρας Αννίνου», προϋπολογισμού 515.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ8300000 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών
από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος
2018»,
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
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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 «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με ποσό προσφοράς 218.115,27€ χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή
έκπτωση 47,48%.
Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος
 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
που διενεργήθηκε στις 28-08-2019, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση – βελτίωση οδού Κομποτίου – παραλίας Ράμματος και σύνδεσή της με την Ε.Ο.
Άρτας – Γέφυρας Αννίνου» προϋπολογισμού 515.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου
της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ8300000 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που
έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018»,
στον οριστικό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με ποσό προσφοράς
218.115,27 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 47,48%, σύμφωνα με το από 30-08-2019 Πρακτικό
της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 28/2224/23-09-2019 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 30-07-2020 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 «ΦΟΥΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των
218.115,27€ χωρίς ΦΠΑ, και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ
830 με Κ.Α. 2018ΕΠ8300000 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν
την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018».
 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2ο ΠΡΑΚΤΙΚO
Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο
«ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» του έργου:
«Αποκατάσταση - βελτίωση οδού Κομποτίου - παραλία Ράματος και σύνδεσή της με την
Ε.Ο. Άρτας - Γέφυρας Αννίνου»
Προϋπολογισμού 515.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Στα Ιωάννινα, στις 30 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Σιαμπίρη Δέσποινα, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε/Π.Η.,
πρόεδρος
2. Λώλος Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. στο Δήμο Ιωαννιτών, τακτικό μέλος
3. Ρουσόπουλος Χάρης, Πολιτικός
αναπληρωματικό μέλος

Μηχανικός

Τ.Ε.,

στο

Δήμο

Δωδώνης,

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την
με αριθ. 25/1959/08-08-2019 (ΑΔΑ: 60ΑΓ7Λ9-ΘΒ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθ. 28/2224/23-09-2019 (ΑΔΑ: Ψ9ΠΛ7Λ9-0ΑΗ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 30-08-2019 1ο πρακτικό της
Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του
από 28-08-2019 ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
2. Η από 01-10-2019 κοινοποίηση, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στους συμμετέχοντες της ανωτέρω
εγκριτικής απόφασης της Ο.Ε. Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
3. Το με αριθ. πρωτ. 149116/14857/14-10-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Η. με το οποίο κλήθηκε
ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2
– 23.10 της διακήρυξης προς έλεγχο.
4. Τα από 23-10-2019 ηλεκτρονικά υποβληθέντα δικαιολογητικά στο χώρο «Συνημμένα
Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών», τα οποία υποβλήθηκαν και σε έντυπη μορφή
στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας σε σφραγισμένους φακέλους
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συνήλθαμε στις 04-02-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ σε συνεδρίαση προκειμένου να
προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση
της σύμβασης.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε τη νόμιμη και εμπρόθεσμη υποβολή των
δικαιολογητικών, προέβη στον έλεγχό τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της Διακήρυξης
και την ισχύουσα νομοθεσία, έχοντας υπόψη και την παράγραφο 23.2 της διακήρυξης
σύμφωνα με την οποία «το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής,
όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας κρίνονται κατά την υποβολή της
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2. (α έως δ) και
κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2. (ε) της παρούσας».
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε εκ νέου σε συνεδρίαση, στις 30-07-2020 και
ώρα 10:00 π.μ, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού
αναδόχου για να ολοκληρώσει το πρακτικό της. Η Επιτροπή διαπίστωσε πως προσκομίσθηκαν
ορθά τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν με το σχετικό έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Η.
Έτσι, η Επιτροπή Διαγωνισμού καταλήγει πως:
I. Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ είναι αληθή.
II.

Από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης.

III.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης
του έργου: «Αποκατάσταση - βελτίωση οδού Κομποτίου - παραλία Ράματος και σύνδεσή της
με την Ε.Ο. Άρτας - Γέφυρας Αννίνου» στο προσωρινό ανάδοχο με την επωνυμία ΦΟΥΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧ/ΚΟ.
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν (5) και υπογράφεται από την Επιτροπή
ως κατωτέρω.
Ιωάννινα, 30-07-2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Η Πρόεδρος

Δεσπ. Σιαμπίρη
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος Π.Ε.

Τακτικό Μέλος

Αναπλ. Μέλος

Δημ. Λώλος
Πολιτικός Μηχ/κος Τ.Ε.

Χάρης Ρουσόπουλος
Πολιτικός Μηχ/κος Τ.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1227/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση του από 29-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-07-2020
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση-βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων
στην Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας», 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.
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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. 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
«Συντήρηση-βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. ΆρταςΚαρδίτσας».
8. Την με α/α 646 και αρ. πρωτ. 19187/1440/07-02-2020 (ΑΔΑ:Ω5ΕΩ7Λ9-ΦΓ1) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 100.000,00 για την πληρωμή του έργου «Συντήρησηβελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Άρτας-Καρδίτσας», σε βάρος
των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.042 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα της
Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 636 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου.
9. Την αριθμ. 12/653/13-05-2020 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 «Συντήρηση-βελτίωση με
την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Άρτας-Καρδίτσας», 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. 5215/1105-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με
την αριθμ. 53226/5182/11-05-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και με δαπάνη η οποία θα
βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.042 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 646 και αρ. πρωτ. 19187/1440/07-02-2020
(ΑΔΑ:Ω5ΕΩ7Λ9-ΦΓ1) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α
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636 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. 17/990/08-07-2020 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 01-07-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από
το ΜΗΜΕΔ.
11. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9419/29-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1816/29-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία
υποβάλλει προς έγκριση, το από 29-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 28-07-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας Φούκας Δημήτριος,
με ποσό προσφοράς 29.056,53 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση πενήντα ένα και έντεκα
τοις εκατό (51,11%).
12. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 29-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-07-2020
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. 90847 για την κατασκευή
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση-βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών
ταπήτων στην Ε.Ο. Άρτας-Καρδίτσας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των
πιστώσεων του του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.042 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, προσωρινός μειοδότης
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με ποσό προσφοράς 29.056,53
€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση πενήντα ένα και έντεκα τοις εκατό (51,11%).
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1

Ο

ΠΡΑΚΤΙΚO

Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
Έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΜΕ

ΤΗΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ

ΤΑΠΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο.ΑΡΤΑΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»
προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ ή (59,427,00€ για εργασίες, 10.696,86 €
(Γ.Ε. & Ο.Ε.) και ΦΠΑ)
Στα Ιωάννινα, στις 28-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1 Παύλος Λιλής, Πολιτικός Μηχανικός (Πρόεδρος).
2. Eλένη Κωνσταντινίδου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΜSc Δημοτικός
Υπάλληλος
3. Αθανασίου Απόστολος Πολιτικός Μηχανικός, Δημοτικός Υπάλληλος (μέλος).
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, που
συγκροτήθηκε με την με την υπ. αριθ. 17/990/08.07.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΤΙ7Λ9-ΜΔ6)
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών μετά από κλήρωση μέσω
του συστήματος ΜΗΜΕΔ –αρ. ταυτότητας mimed-ecb-a-2-id-aa-6558-ebaσυνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση
και αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον
ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την οικεία διακήρυξη
ανοικτής διαδικασίας η οποία έλαβε τον αριθμό συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 90847.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν
παρόντα τρία μέλη της επιτροπής νομίμως αναπληρούμενα, κήρυξε την έναρξη της
διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 90847.Διαπιστώθηκε ότι
υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) φάκελοι προσφοράς ως εξής:
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Πίνακας 1 :

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

κατά σειρά μειοδοσίας, όπως

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 2:
Πίνακας 2 :

Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη, έλεγξε τα
δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με την παρ. 24.2 της διακήρυξης που αναφέρει
ότι, ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να
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περιέχει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και την εγγύηση
συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης και διαπίστωσε την πληρότητα τους.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη σε εφαρμογή του άρθρου 4.1ζ
της διακήρυξης, δια του Προέδρου της, στον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών
επιστολών συμμετοχής, που έγινε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ταμείου,
όπου και διαπιστώθηκε ότι όλες οι εγγυητικές συμμετοχής των οικονομικών φορέων
που υπέβαλλαν προσφορά είναι έγκυρες.
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων, η Επιτροπή συνήλθε για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας, σε κλειστή συνεδρίαση στις 29-07-2020, ημέρα Tετάρτη
και ώρα 10:00 μ.μ και έκρινε παραδεκτές τις οικονομικές προσφορές όλων των
συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, όπως καταγράφονται κατά σειρά μειοδοσίας
στον Πίνακα 3.
Πίνακας 3
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρμογή του άρθρου 4.1η της διακήρυξης, η Επιτροπή
Διαγωνισμού ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
– ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΣΤΗΝ
Ε.Ο.ΑΡΤΑΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» προϋπολογισμού 100.000,00€ (με Φ.Π.Α)

στον

οικονομικό φορέα «Φούκα Δημήτριο» ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα
με τον Πίνακα 3,με ποσό προσφοράς για εργασίες 29.056,53 € (χωρίςΦ.Π.Α.) και μέση
έκπτωση πενήντα ένα και έντεκα τοις εκατό (51,11%).
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή
ως κατωτέρω.
Ιωάννινα, 29 Ιουλίου 2020
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τα μέλη
Ο πρόεδρος
Παύλος Λιλής

Ελένη Κωνσταντινίδου

Αθανασίου Απόστολος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1228/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση του από 29-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-07-2020
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς»,
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.
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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. 12/651/13-05-2020 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 «Συντήρηση της Ε.Ο.
Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 5213/11-05-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 53230/5184/11-05-2020 απόφαση της
Δ.Τ.Ε./Π.Η. και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.040
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 640 και αρ.
πρωτ. 19179/1435/07-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΛΑ37Λ9-Ψ5Ζ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης,
η οποία καταχωρήθηκε με α/α 630 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.
6. Την αριθμ. 17/1048/08-07-2020 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 06-07-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από
το ΜΗΜΕΔ.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9464/30-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1822/30-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία
υποβάλλει προς έγκριση, το από 29-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 29-07-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
Α.Τ.Ε.)», με ποσοστό έκπτωσης 61,40% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 31.131,78 €.
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει το από 29-07-2020 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. 90849 για την κατασκευή
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς»,
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προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του του Ε.Φ./ΚΑΕ
071.9771.01.040 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, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός
φορέας με την επωνυμία «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός
τίτλος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)», με ποσοστό έκπτωσης 61,40% και συνολικό ποσό προ
Φ.Π.Α. 31.131,78 €.
 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)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)

-35-

ΑΔΑ: ΩΣΥ67Λ9-ΩΛΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Π ΡΑΚ Τ ΙΚ O
Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου:
"

Συντήρηση της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς "
Εκτιμώμενης αξίας 100.000,00 € Ευρώ με ΦΠΑ 24%

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 82716/7749/30-06-2020 διακήρυξη, η οποία έλαβε τον 90849/2020 αριθμό
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ : 20PROC006964563 2020-07-03
Σήμερα, στις 29-07-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Χρήστος Στάμος, Πολιτικός μηχανικός ΠΕ στο Δήμο Πωγωνίου ως πρόεδρος.
2. Βαγγέλη Ευαγγελία, Πολιτικός μηχανικός ΠΕ στο Δήμο Ιωαννιτών ως μέλος.
3. Δρόσου Σοφία, Αρχιτέκτων μηχανικός ΠΕ στο Δήμο Ιωαννιτών ως μέλος.
που αποτελούμε την Επιτροπή του ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα
με την αριθ. 87280/8165/07-07-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και του
με αριθ. mimed-ecb-a-2-id-aa-6604-eba-2020-06-07 αποτελέσματος κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, συνήλθαμε σε
συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στην διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των
προσφορών, που υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την 23η Ιουλίου 2020,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία).
Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έχει «παραλάβει» τον φάκελο του
διαγωνισμού από τον Χειριστή της Αναθέτουσας αρχής κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του
διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
για δημόσια έργα μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 90849.
Από την επισκόπηση των στοιχείων προσφορών διαπιστώθηκε ότι :
 υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά επτά (7) φάκελοι προσφοράς (ως πίνακας 1)
 οι προσφορές αυτές είναι σφραγισμένες, ήτοι τα πεδία στις στήλες «Προσφορά» και «Σύνολο
προσφοράς» έχουν την τιμή «Σφραγισμένες προσφορές».
 έχει κοινοποιηθεί στους προσφέροντες ο σχετικός κατάλογος συμμετεχόντων, όπως αυτός παράχθηκε
από το Υποσύστημα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

Επωνυμία Προσφέροντα
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος :
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ
RVR ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Χρόνος Υποβολής
Προσφοράς
23/07/2020 08:48:45
23/07/2020 10:26:35
23/07/2020 11:49:25
23/07/2020 12:48:19
23/07/2020 13:12:10
23/07/2020 14:22:39
23/07/2020 14:37:29
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής με την χρήση των διατιθέμενων προσωπικών κωδικών
πρόσβασης συστήματος προέβησαν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική αναγραφή των
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει και της παραγωγής σχετικού ψηφιακού
αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.
Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016.
Δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος κοινοποιήθηκε και παράλληλα αναρτήθηκε
στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας που
παράχθηκε από το υποσύστημα, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.
Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις αναγκαίες τυχόν διορθώσεις καταχωρήθηκαν στον πίνακα 2 κατά τη
σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Σειρά
κατάταξης
μειοδότη
1
2
3
4
5
6
7

Επωνυμία εργοληπτικής επιχείρησης
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(διακριτικός τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)
ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ
RVR ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.

α/α
προσφοράς

Έκπτωση
%

Ποσό προσφοράς
προ ΦΠΑ

160620

61,40

31.131,78

160492
160575
160545
160656
160569
159800

57,00
56,10
55,60
52,90
52,00
20,10

34.677,42
35.403,92
35.803,70
37.983,19
38.709,67
64.436,18

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της οικείας
διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.
Παράλληλα η επιτροπή διαπίστωσε την εγκυρότητα των υποβληθεισών εγγυητικών επιστολών μέσω της
εφαρμογής ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών της ψηφιακής πλατφόρμας του ΤΜΕΔΕ και για τους
πέντε υποψηφίους καθώς και εστάλλει επιστολή στο υποκατάστημα Κόνιτσας της Εθνικής Τράπεζας για την
γνησιότητα του οικονομικού φορέα «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» και στο κεντρικό υποκατάστημα της
Συνεταιριστικής τράπεζας Ηπείρου για την γνησιότητα του οικονομικού φορέα «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και
έλαβε τις από 29/07/2020 βεβαιώσεις γνησιότητας. Και οι δύο εγγυητικές επιστολές τραπέζης υποβλήθηκαν
εμπρόθεσμα και έντυπος (αρ. πρωτ. 97981/9208/24-7-20, 98085/9221/24-7-20).
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω 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 εργοληπτικής επιχείρησης

2

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(διακριτικός τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)
ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

3

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ

1

α/α
προσφοράς

Έκπτωση
%

Ποσό προσφοράς
προ ΦΠΑ

160620

61,40

31.131,78

160492

57,00

34.677,42

160575

56,10

35.403,92
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4

RVR ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

160545

55,60

35.803,70

5

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

160656

52,90

37.983,19

6

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

160569

52,00

38.709,67

7

ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.

159800

20,10

64.436,18

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Συντήρηση της Ε.Ο. Ιωαννίνων –
Κακαβιάς », εκτιμώμενης αξίας 100.000,00 € με ΦΠΑ 24%, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία
"ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)", με
ποσοστό έκπτωσης 61,40% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α 31.131,78 €
Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.
Ιωάννινα, 29 Ιουλίου 2020
Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Στάμος

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1229/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση του από 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 Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών
ταπήτων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας - Όρια Νομού», 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.
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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. 12/649/13-05-2020 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 «Συντήρηση - βελτίωση με
την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας - Όρια Νομού»,
προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ.
πρωτ. 5211/11-05-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
του έργου, με την αριθμ. 53218/5180/11-05-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και με δαπάνη
η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.038 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 638 και αρ. πρωτ. 19176/1433/07-022020 (ΑΔΑ:Ψ6ΨΤ7Λ9-Μ4Ε) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με
α/α 628 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.
6. Την αριθμ. 17/1047/08-07-2020 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 06-07-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από
το ΜΗΜΕΔ.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9596/03-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1845/03-08-2020 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 αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με ποσό προσφοράς 60.650,68 € χωρίς ΦΠΑ και μέση
έκπτωση 62,40 %.
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει το από 30-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-07-2020
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. 90848 για την κατασκευή
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του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών
ταπήτων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας - Όρια Νομού», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ,
σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.038 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,
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με
ποσό προσφοράς 60.650,68 € χωρίς ΦΠΑ και μέση έκπτωση 62,40 %.
 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)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΡΓΟ: «Συντήρηση – βελτίωση με την
κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων
στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας - Όρια
Νομού»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1Ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Στα Ιωάννινα, την 30η Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα
γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, η Επιτροπή Διαγωνισμού
του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΆΡΤΑΣ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ» και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 90848, η
οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 17/1047/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθε προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν μέχρι την 24/7/2020
(καταληκτική ημερομηνία υποβολής προφορών) με παρόντα τα μέλη της:
1. Γεώργιος Οικονόμου

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Πρόεδρος)

2. Αγνή Κερομύτη

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ (Μέλος)

3. Χριστόδουλος Καπετάνος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ (Μέλος)

και έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις των Νόμων του άρθρου 7 της Διακήρυξης
2. τον Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) και τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463/2006
3. την Εγκύκλιο 17/10 (αρ. πρωτ. Δ17γ/9/154/ΦΝ437/21-9-10)
4. την με αριθμ. 53218/5180/11-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ηπείρου για την έγκριση των συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου και την υπ. αρίθμ. 17/1047/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή του διαγωνισμού,
5. την υπ΄αριθμ. 82719/7751 Διακήρυξη της Δημοπρασίας του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ:
20PROC006971203 2020-07-03),
6. την με αριθμό πρωτ. 57983/5694 περίληψη διακήρυξης του διαγωνισμού, η οποία
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC006971180 2020-07-03),

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν
παρόντα και τα τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας, με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 90848.
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Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν πέντε (5) προσφορές οικονομικών φορέων σύμφωνα με
τον «ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ», όπως αυτός παράχθηκε από το σύστημα και
κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες από τον χειριστή του συστήματος, μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά» των
διαγωνιζομένων. Στον ηλεκτρονικό χώρο «Σημειώσεις και Συνημμένα», αναρτήθηκε ο
σχετικός κατάλογος μειοδοσίας, «ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ»,
όπως παράχθηκε από το σύστημα. Το ίδιο αρχείο στάλθηκε και με μήνυμα στους
συμμετέχοντες, μέσω του υποσυστήματος «Επικοινωνία», προκειμένου αυτοί να λάβουν
γνώση.
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη
και αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους
σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για
την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ),
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016.
Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις αναγκαίες
καταχωρίστηκαν κατά σειρά μειοδοσίας, όπως φαίνεται παρακάτω:

τυχόν

διορθώσεις,

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και
ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε τον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 24.2 της διακήρυξης του έργου, κατά το
οποίο ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή
αποκλεισμού να περιέχει:
α) το ηλεκτρονικό αρχείο «εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής σε μορφή PDF
το οποίο υπογράφεται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή με προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
γ) την εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης.
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Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχό των πέντε (5) υποβληθεισών εγγυητικών επιστολών του
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ταμείου, και διαπίστωσε την
εγκυρότητά τους.
Κατά τον έλεγχο του υποφακέλου «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» ο ΟΦ «Φούκας
Δημήτριος» αποκλείστηκε, καθώς στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) /
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), και πιο συγκεκριμένα στο «Μέρος ΙΙ:
Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα» ο εν λόγω ΟΦ στην ερώτηση: « Ο ΟΦ είναι
εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής » απαντά: «ΟΧΙ» και στην αμέσως επόμενη
ερώτηση: «Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; » ο ΟΦ απαντά και πάλι: «ΟΧΙ».

Μετά τα παραπάνω ο πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας οι προσφορές των
οποίων κρίνονται παραδεκτές διαμορφώνεται ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α/Α Α/Α
καταθ.

Επωνυμία Προσφέροντα

Ποσοστό

1

160659

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 62,40 %
(διακριτικός τίτλος ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

2

160572

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

51,00 %

3

160726

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ

49,10 %

4

159614

ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ

47,00 %

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου
προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) στον μειοδότη οικονομικό
φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με μέση τιμή έκπτωσης 62,40 %. Το παρόν πρακτικό το
οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε, υπογράφεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και
θα υποβληθεί μέσω του «επικοινωνία» του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ στην Αναθέτουσα Αρχή
για έγκριση.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 30/7/2020

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γεώργιος Οικονόμου

Αγνή Κερομύτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1230/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση του από 31-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού 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
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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. 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.
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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,
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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9602/03-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1847/03-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία
υποβάλλει προς έγκριση το από 31-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 29-07-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με ποσό προσφοράς τριάντα μία χιλιάδες εκατόν τριάντα ένα
ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (31.131,78 €) χωρίς τον Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση
εξήντα ένα κόμμα σαράντα τοις εκατό (61,40 %).
12. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει 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, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο
μέρος αυτής 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 %).
 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)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Τρικάλων» προϋπολογισμού 100.000 € (με Φ.Π.Α.)
Στα Ιωάννινα, στις 29 του μηνός Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 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, σύμφωνα με την αριθ.
17/1045/08-07-2020Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα:
«Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση της Ε. Ο. Ιωαννίνων- Τρικάλων»»
συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση
των προσφορών των οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την αριθ. 82606/7746 προκήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC00690995 2020-07-03) και
τη διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 20PROC006971025 2020-07-03.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής, αφότου έχει παραλάβει ηλεκτρονικά τον φάκελο του
διαγωνισμού από τον Χειριστή της Αναθέτουσας αρχής και έχοντας αφαιρέσει αυτόν από τον πίνακα
των χρηστών που έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του εν λόγω διαγωνισμού, διαπίστωσε ότι υπάρχει
απαρτία, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 90853. Από την Επιτροπή διαπιστώθηκε
ότι:


υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά οκτώ (8) φάκελοι προσφοράς



οι προσφορές αυτές είναι σφραγισμένες, ήτοι τα πεδία στις στήλες «Προσφορά» και «Σύνολο
προσφοράς» έχουν την τιμή «Σφραγισμένες προσφορές».

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη, με τη χρήση των διατιθέμενων προσωπικών
κωδικών, σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και
του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» για κάθε διαγωνιζόμενο.
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Ακολούθως, όλες οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά
μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (ΠΙΝΑΚΑΣ 1).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Α/Α
ΕΣΗΔΗΣ
160520
160654
160476
160570
160548
160577
160506
159793

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα

Έκπτωση (%)

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
( διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
RVR ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ
ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.

61,40
52,90
52,40
51,00
50,50
49,10
48,00
20,10

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο
σχετικός κατάλογος μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη
και αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους
σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για
την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ),
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της διακήρυξης, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα
αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή.
Όπως επισημαίνεται στην διακήρυξη, η εν λόγω υποχρέωση (σ.σ. υποβολής σε έντυπη
μορφή της εγγυητικής επιστολής δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ.
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
Από τις οκτώ (8) υποβληθείσες προσφορές του ΠΙΝΑΚΑ 1, οι έξι (6) υπέβαλλαν
εγγυητικές επιστολές ηλεκτρονικής έκδοσης. Οι έξι (6) εγγυητικές επιστολές ηλεκτρονικής
έκδοσης ελέγχθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και διαπιστώθηκε η
εγκυρότητά τους. Ενώ οι δύο (2) υποβληθείσες προσφορές υποβάλαν εγγυητικές επιστολές
σε φωτοαντίγραφο έντυπης μορφής και συγκεκριμένα οι ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε. και
ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Στην αναθέτουσα αρχή υποβλήθηκε εμπρόθεσμα κατά τα ανωτέρω (αρ. πρωτ. ΠΕΡ.
ΗΠΕΙΡΟΥ 98089/9222/24-07-2020) ένας (1) φάκελος από τον οικονομικό φορέα με επωνυμία
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ και αριθμό προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 160654. Ο φάκελος αποσφραγίστηκε από
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την Επιτροπή Διαγωνισμού και περιείχε μία (1) πρωτότυπη εγγυητική επιστολή του
διαγωνιζόμενου ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ που εκδόθηκε από την Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου,
φωτοαντίγραφο της οποίας υποβλήθηκε ηλεκτρονικά από την διαγωνιζόμενη εργοληπτική
επιχείρηση.
Επίσης με αρ. πρωτ. ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ 97983/9209/24-07-2020Η ένας ( 1) ακόμη
φάκελος από τον οικονομικό φορέα με ενωνυμία ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και αρ.
προσφοράς ΕΔΗΣΗΣ 160506. . Ο φάκελος αποσφραγίστηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού
και περιείχε μία (1) πρωτότυπη εγγυητική επιστολή του διαγωνιζόμενου ΝΤΑΦΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ που εκδόθηκε από την Εθνική Τράπεζα Κόνιτσας, φωτοαντίγραφο της οποίας
υποβλήθηκε ηλεκτρονικά από την διαγωνιζόμενη εργοληπτική επιχείρηση.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού διέκοψε τη συνεδρίαση με σκοπό να ολοκληρωθεί ο
έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών των διαγωνιζόμενων, ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΑΤΕΒΕ
και ΝΤΑΦΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.
Η συνεδρίαση συνεχίστηκε την 31η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00,
με ολοκληρωμένο τον έλεγχο και επιβεβαιωμένη την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών
των διαγωνιζόμενων, ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΑΤΕΒΕ και ΝΤΑΦΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, κατόπιν
σχετικής αλληλογραφίας με την Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου με αρ. πρ.
100096/9427/29-07-2020 και με την Εθνική Τράπεζα Κόνιτσας με αρ.πρ.100094/9426/29-072020.
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στον έλεγχο των υπολοίπων
στοιχείων των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, ήτοι του Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά
μειοδοσίας, και τα βρήκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την οικεία διακήρυξη.
Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή Διαγωνισμού καταρτίζει τον κατωτέρω ΠΙΝΑΚΑ 2,
αποδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Α/Α
ΕΣΗΔΗΣ
160520
160654
160476
160570
160548
160577
160506
159793

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
( διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
RVR ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ
ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.

Ποσό προσφοράς
χωρίς ΦΠΑ (€)

Έκπτωση
(%)

31.131,78

61,40

37.983,18
38.389,85
39.516,14
39.915,91
41.049,07
41.935,48
64.436,17

52,90
52,40
51,00
50,50
49,10
48,00
20,10
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της
σύμβασης του έργου: «Βελτίωση της Ε. Ο. Ιωαννίνων - Τρικάλων» προϋπολογισμού
100.000 € (με Φ.Π.Α.) στην διαγωνιζόμενη εργοληπτική επιχείρηση ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
( διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.), η οποία είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα
με τον Πίνακα 2, με προσφορά τριάντα μία χιλιάδες εκατόν τριάντα ένα ευρώ και
εβδομήντα οκτώ λεπτά (31.131,78 €) χωρίς τον Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα
ένα κόμμα σαράντα τοις εκατό (61,40 %).
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή
ως κατωτέρω.
Ιωάννινα, 31 Ιουλίου 2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η πρόεδρος

Τα μέλη

Αμαλία Δόνου
ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Φωκίων Παπαστεφάνου,
ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1231/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 του από 15-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2020
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Ρετσιανά – Καστανιά και διακλάδωση
προς Ελάτη», προϋπολογισμού 650.000,00 € 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
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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. 12/648/13-05-2020 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 «Αποκατάσταση οδού
Ρετσιανά – Καστανιά και διακλάδωση προς Ελάτη», προϋπολογισμού 650.000,00 € 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. 5005/06-05-2020 εισήγηση
της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ.
163234/16147/06-05-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου
και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του
έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ03000010 και τίτλο «Αποκατάσταση
βατότητας της οδού Τετρακώμου - Φράξου - Καστανιάς» συνολικού προϋπολογισμού
3.430.000,00 € με ΦΠΑ, για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Την αριθμ. 14/764/05-06-2020 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.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9780/05-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1886/05-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία
υποβάλλει προς έγκριση, το από 15-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 02-07-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με ποσό προσφοράς 302.438,87 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση
42,30%.
8.

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

Εγκρίνει το από 15-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2020
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. 90275 για την κατασκευή
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Ρετσιανά – Καστανιά και
διακλάδωση προς Ελάτη», προϋπολογισμού 650.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων
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του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ03000010 και τίτλο «Αποκατάσταση
βατότητας της οδού Τετρακώμου - Φράξου - Καστανιάς», 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», με ποσό προσφοράς 302.438,87 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση
42,30%, όπως αναλύεται κατωτέρω, ως εξής:
Ποσό Προσφοράς εργασιών:

222.834,91 €

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:

40.110,28 €

Σύνολο:

262.945,19 €

Απρόβλεπτα 15%:

39.441,78 €

Σύνολο:

302.386,97 €

Αναθεώρηση:

51,90 €

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:

302.438,87 €

……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚO
Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του
έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΡΕΤΣΙΑΝΑ – ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ
ΕΛΑΤΗ »

προϋπολογισμού 650.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Στα Ιωάννινα, στις 02-07-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΣΟΥΛΑΣ, Πολ. Μηχανικός Π.Ε., στο Δήμο Μετσόβου, πρόεδρος
2. ΠΑΥΛΟΣ ΛΙΛΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στο Δ. Ιωαννιτών, μέλος
3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Περιφέρεια Ηπείρου, μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 14/764/05-06-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου
(ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ), συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν
για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 61881/6058/2206-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006903016 2020-06-22) διακήρυξη.
H Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν
παρόντα και τα τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του
διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό
συστήματος 90275.
Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά
εμφανίζονται στον Πίνακα 1:

oκτώ (8) φάκελοι προσφοράς, όπως
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Πίνακας 1: Κατάλογος Οικονομικών Φορέων κατά σειρά υποβολής προσφοράς.

Α/Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

1

Χρονική Στιγμή Προσφοράς

ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

22/06/2020 10:40:11

2

ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

26/06/2020 06:14:41

3

ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ

26/06/2020 09:52:57

4

Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.

26/06/2020 11:40:06

5

ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

26/06/2020 12:25:18

6

Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ¨ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ¨

26/06/2020 12:33:15

7

ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

26/06/2020 13:50:31

8

ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ Δ.Τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.

26/06/2020 14:56:46

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».
Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο
σχετικός κατάλογος μειοδοσίας προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και
αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους
σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την
εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ),
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016.
Ακολούθως, όλες οι προσφορές καταχωρήθηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας,
αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).
Πίνακας 2: Πινάκας Συμμετεχόντων κατά σειρά Μειοδοσίας.

Α/Α

Α/Α καταθ.

1

156419

Επωνυμία Προσφέροντα
ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ποσοστό

2

156791

Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ¨ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ¨

42,06%

3

156831

41,28%

4

155815

ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ
ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

5

156852

6

156587

Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

7

156913

ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ Δ.Τ. Τ.Ε.ΚΑΤ.
Ο.Ε.

32,00%

8

156006

ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

27,36%

42,30%

38,70%
36,70%
36,67%
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Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και
ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 23.2
της διακήρυξης. Σύμφωνα με την παρ. 24.2 της διακήρυξης ο φάκελος δικαιολογητικών
συμμετοχής, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (στο εξής ΤΕΥΔ) και την εγγυητική επιστολή του άρθρου 15 της διακήρυξης.
Σύμφωνα με την παράγραφο 3.5β της διακήρυξης, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται,
εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών να προσκομίσουν την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε
σφραγισμένο φάκελο. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής
έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
Από τις υποβληθείσες προσφορές, και οι οκτώ (8) περιλάμβαναν εγγυήσεις του
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε..
Για τις οκτώ (8) υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., η Επιτροπή προέβη σε
έλεγχό τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ταμείου, και διαπίστωσε την εγκυρότητά
τους.
Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου
23.2 της διακήρυξης, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκρινε πως έπρεπε να δοθούν διευκρινήσεις
σχετικά με το Τ.Ε.Υ.Δ., από τον με αριθμό σειράς υποβολής προσφοράς 3 φορέα (ΦΕΛΕΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ). Η διευκρινήσεις ζητήθηκαν από την Επιτροπή δια μέσου της
λειτουργικότητα της «Επικοινωνίας» του Συστήματος. Οι διευκρινήσεις εδόθησαν με το ίδιο
τρόπο και κρίθηκαν επαρκείς. Σε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή διαπίστωσε πως τα
Τυποποιημένα Έντυπα Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) που υποβλήθηκαν είναι έγκυρα.
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Επιτροπή Διαγωνισμού καταρτίζει τον
κατωτέρω Πίνακα 3 των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.
Πίνακας 3: Πινάκας Συμμετεχόντων κατά σειρά Μειοδοσίας παραδεκτών προσφορών.

Α/Α

Α/Α καταθ.

Επωνυμία Προσφέροντα
ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1

156419

2
3

156791
156831

4

155815

5

156852

Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.

36,70%

6

156587

ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

36,67%

7

156913

ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ Δ.Τ.
Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.

32,00%

8

156006

ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

27,36%

Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ¨ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ¨
ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ
ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Ποσοστό
42,30%
42,06%
41,28%
38,70%

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης
του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΡΕΤΣΙΑΝΑ – ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ
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ΠΡΟΣ ΕΛΑΤΗ» προϋπολογισμού 650.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), στην διαγωνιζόμενη
εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», η οποία είναι προσωρινός μειοδότης
σύμφωνα με τον Πίνακα 3, με ποσό προσφοράς 302.438,87 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή
έκπτωση 42,30%.
Αναλυτικά:
Ποσό Προσφοράς
εργασιών:

222.834,91 €

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:

40.110,28 €

Σύνολο:

262.945,19 €

Απρόβλεπτα 15%:

39.441,78 €

Σύνολο:

302.386,97 €

Αναθεώρηση:

51,90 €

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:

302.438,87 €

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν (5) και υπογράφεται από την Επιτροπή
ως κατωτέρω.
Ιωάννινα, 15 Ιουλίου 2020

Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος

Τακτικό Μέλος

Τακτικό Μέλος

Βασίλειος Δασούλας

Λιλής Παύλος

Καραγιαννίδης Χρήστος

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1232/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση του από 22-07-2020 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 «Εκπόνηση οριστικής μελέτης του
έργου: “Κατασκευή επαρχιακής οδού Ζωτικό – Σιστρούνι έως γέφυρα Μπακόλα (λόγω
κατολίσθησης, νέες χαράξεις)”», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 11/589/30-04-2020 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 «Εκπόνηση οριστικής μελέτης του έργου: “Κατασκευή
επαρχιακής οδού Ζωτικό – Σιστρούνι έως γέφυρα Μπακόλα (λόγω κατολίσθησης, νέες χαράξεις)”»,
προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε,
ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 48861/4631/27.04.2020 απόφαση της
Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων
του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ03000005 και τίτλο «Κατασκευή επαρχιακής οδού
Ζωτικό – Σιστρούνι έως γέφυρα Μπακόλα (λόγω κατολίσθησης – νέες χαράξεις)», 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. 4632/27-04-2020 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. 8926/29-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1819/30-072020 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
«Συμπράττοντα Γραφεία: Οδυσσέας Παίσιος/Γ. Διδασκάλου/Χρήστος Βλάχος/Θεοχάρης
Παπαδιαμάντης», με προσφορά πενήντα μία χιλιάδες ενενήντα επτά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά
51.097,68 € (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση δεκατέσσερα και οκτώ
χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα δύο τοις εκατό (14,8372%).
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 22-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που
διενεργήθηκε στις 10-07-2020 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 66503/6429/02-06-2020 (ο.ε. 07-07-2020) Πρόσκλησης και λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 11/589/30-04-2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εκπόνηση οριστικής μελέτης του
έργου: “Κατασκευή επαρχιακής οδού Ζωτικό – Σιστρούνι έως γέφυρα Μπακόλα (λόγω κατολίσθησης,
νέες χαράξεις)”», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ
030 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ03000005 και τίτλο «Κατασκευή επαρχιακής οδού Ζωτικό – Σιστρούνι έως
γέφυρα Μπακόλα (λόγω κατολίσθησης – νέες χαράξεις)»,
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) Συμπράττοντα Γραφεία: Τολίδης Κωνσταντίνος, Καραγεωργόπουλος Χρήστος
& Συνεργάτες Ε.Ε.- δ.τ. «Όριο Μελετητική» και β) Συμπράττοντα Γραφεία: Οδυσσέας Παίσιος, Γ.
Διδασκάλου, Χρήστος Βλάχος, Θεοχάρης Παπαδιαμάντης, 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
«Συμπράττοντα Γραφεία: Οδυσσέας Παίσιος, Γ. Διδασκάλου, Χρήστος Βλάχος, Θεοχάρης
Παπαδιαμάντης», ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον
κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
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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 «Συμπράττοντα Γραφεία: Οδυσσέας Παίσιος, Γ. Διδασκάλου, Χρήστος
Βλάχος, Θεοχάρης Παπαδιαμάντης», με προσφορά πενήντα μία χιλιάδες ενενήντα επτά ευρώ και εξήντα
οκτώ λεπτά 51.097,68 € (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση δεκατέσσερα
και οκτώ χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα δύο τοις εκατό (14,8372%).
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης
Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Εκπόνηση οριστικής μελέτης του έργου: “Κατασκευή επαρχιακής οδού Ζωτικό
– Σιστρούνι έως γέφυρα Μπακόλα (λόγω κατολίσθησης, νέες χαράξεις)”», προϋπολογισμού 74.400,00 €
με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ03000005 και
τίτλο «Κατασκευή επαρχιακής οδού Ζωτικό – Σιστρούνι έως γέφυρα Μπακόλα (λόγω κατολίσθησης – νέες
χαράξεις)», στον οικονομικό φορέα «Συμπράττοντα Γραφεία: Οδυσσέας Παίσιος, Γ. Διδασκάλου,
Χρήστος Βλάχος, Θεοχάρης Παπαδιαμάντης», με προσφορά πενήντα μία χιλιάδες ενενήντα επτά ευρώ
και εξήντα οκτώ λεπτά 51.097,68 € (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση
δεκατέσσερα και οκτώ χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα δύο τοις εκατό (14,8372%) και
Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω υποέργου στον οικονομικό φορέα «Συμπράττοντα
Γραφεία: Οδυσσέας Παίσιος, Γ. Διδασκάλου, Χρήστος Βλάχος, Θεοχάρης Παπαδιαμάντης», και την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 51.097,68 € (με
αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ03000005 και τίτλο «Κατασκευή επαρχιακής οδού Ζωτικό – Σιστρούνι
έως γέφυρα Μπακόλα (λόγω κατολίσθησης – νέες χαράξεις)».


Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 11/589/30-04-2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εκφράζοντας τη διαφωνία του με την διαδικασία ακολουθήθηκε
για την ανάθεση του έργου, με διαπραγμάτευση, και όχι με την αναγκαιότητα υλοποίησής του.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΠΡ ΑΚΤ ΙΚ 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 εκπόνηση μελέτης: «Κατασκευή επαρχιακής οδού Ζωτικό-Σιστρούνι έως γέφυρα
Μπακόλα (λόγω κατολίσθησης-νέες χαράξεις», προϋπολογισμού 74.400,00 € (με ΦΠΑ), με
κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.
Στα Ιωάννινα, στις 10 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. (μισή ώρα πριν
την ώρα αποσφράγισης οι υπογράφοντες:
1. Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., πρόεδρος
2. Λαμπρινή Βάββα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος
3. Αργύρης Νάκος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας και έχοντας υπ’ όψη:
α) την αριθ. 11/589/30-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΕΝ7Λ9-8ΡΘ) 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 ανάθεση εκπόνηση μελέτης: «Κατασκευή επαρχιακής οδού
Ζωτικό-Σιστρούνι έως γέφυρα Μπακόλα (λόγω κατολίσθησης-νέες χαράξεις», προϋπολογισμού
74.400,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 48861/1631/27-04-2020 απόφαση της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
και
β) την με αρ. πρωτ. 66503/6429/02-06-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 07-07-2020) Πρόσκληση σε
διαδικασία διαπραγμάτευσης με την διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, της Δ.Τ.Ε.Π.Η., με την
οποία προσκλήθηκαν δύο (2) οικονομικοί φορείς.
συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε στη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης,
σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την επέλευση της ώρας 10:00, ο πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της
παραλαβής, κατόπιν σχετικής προειδοποίησης ολίγων λεπτών της ώρας και μέχρι την λήξη της παραλαβής
δεν κατατέθηκε στην επιτροπή κανένας φάκελος προσφοράς. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος επικοινώνησε με
την υπηρεσία του πρωτοκόλλου, για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί προσφορές κατά την αρ. πρωτ.
66503/6429/02-06-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 07-07-2020) πρόσκληση και έλαβε καταφατική απάντηση,
οπότε η Επιτροπή παρέλαβε δύο (2) φακέλους προσφορών, οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε από την
Επιτροπή είχαν κατατεθεί στο πρωτόκολλο εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την αναγραφόμενη σε κάθε φάκελο
ώρα και ημέρα άφιξης, για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
Οι προσφορές που παραλήφθηκαν καταχωρίστηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1, και όλοι οι φάκελοι
αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Α/Α
Αρ. πρωτ.
Επωνυμία προσφέροντα
Συμπράττοντα Γραφεία:
Τολίδης Κωνσταντίνος
1
89280/8332/09-07-2020
Καραγεωργόπουλος Χρήστος & Συνεργάτες Ε.Ε.-δ.τ.
«Όριο Μελετητική»
Συμπράττοντα Γραφεία:
Οδυσσέας Παίσιος
2
89275/8330/09-07-2020 Γ. Διδασκάλου
Χρήστος Βλάχος
Θεοχάρης Παπαδιαμάντης
Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 66503/6429/02-06-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 07-07-2020)
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

Αρ. πρωτ.

1

89275/8330/09-07-2020

2

89280/8332/09-07-2020

Επωνυμία προσφέροντα
Συμπράττοντα Γραφεία:
Οδυσσέας Παίσιος
Γ. Διδασκάλου
Χρήστος Βλάχος
Θεοχάρης Παπαδιαμάντης
Συμπράττοντα Γραφεία:
Τολίδης Κωνσταντίνος
Καραγεωργόπουλος Χρήστος & Συνεργάτες
Ε.Ε.-δ.τ. «Όριο Μελετητική»

Έκπτωση
(%)

14,8372

14,3583

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.
66503/6429/02-06-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 07-07-2020) 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.
Aπό τον γενόμενο έλεγχο στα ΤΕΥΔ των προσφερόντων η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν
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
Έκπτωση
Α/Α
Αρ. πρωτ.
Επωνυμία προσφέροντα
(%)
Συμπράττοντα Γραφεία:
Οδυσσέας Παίσιος
1
89275/8330/09-07-2020
14,8372
Γ. Διδασκάλου
Χρήστος Βλάχος
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Θεοχάρης Παπαδιαμάντης

2

89280/8332/09-07-2020

Συμπράττοντα Γραφεία:
Τολίδης Κωνσταντίνος
Καραγεωργόπουλος Χρήστος & Συνεργάτες
Ε.Ε.-δ.τ. «Όριο Μελετητική»

14,3583

Ακολούθως η υπηρεσία κάλεσε με το αρ. πρωτ. 89275/8330/15-07-2020 έγγραφό της, τον προσωρινό
μειοδότη Συμπράττοντα Γραφεία: Οδυσσέας Παίσιος/Γ. Διδασκάλου/Χρήστος Βλάχος/Θεοχάρης
Παπαδιαμάντης 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 22 Ιουλίου 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 94869/8926/20-07-2020) από τον προσωρινό μειοδότη Συμπράττοντα Γραφεία:
Οδυσσέας Παίσιος/Γ. Διδασκάλου/Χρήστος Βλάχος/Θεοχάρης Παπαδιαμάντης.
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. 66503/6429/02-06-2020
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 07-07-2020) Πρόσκλησης
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση ανάθεσης
εκπόνησης μελέτης: «Κατασκευή επαρχιακής οδού Ζωτικό-Σιστρούνι έως γέφυρα Μπακόλα
(λόγω κατολίσθησης-νέες χαράξεις», προϋπολογισμού 74.400,00 € (με ΦΠΑ), στον οικονομικό
φορέα Συμπράττοντα Γραφεία: Οδυσσέας Παίσιος/Γ. Διδασκάλου/Χρήστος Βλάχος/Θεοχάρης
Παπαδιαμάντης, με προσφορά πενήντα μία χιλιάδες ενενήντα επτά ευρώ και εξήντα οκτώ
λεπτά 51.097,68 € (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση δεκατέσσερα και
οκτώ χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα δύο τοις εκατό (14,8372%).
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως
κατωτέρω.
Ιωάννινα, 22 Ιουλίου 2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο πρόεδρος

Τα μέλη
Λαμπρινή Βάββα

Αικατερίνη Καραγιώτη

Αργύρης Νάκος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1233/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 του από 31-07-2020 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
«Αντικατάσταση αγωγών κατάθλιψης – προσαγωγής και εργασίες επισκευής φρεατίων
στο αρδευτικό δίκτυο Αμμουδιάς του ΤΟΕΒ Αχέροντα», προϋπολογισμού € 31.804,00 με
ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
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1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 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. Την αριθμ. 15/849/19-06-2020 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 «Αντικατάσταση
αγωγών κατάθλιψης – προσαγωγής και εργασίες επισκευής φρεατίων στο αρδευτικό δίκτυο
Αμμουδιάς του ΤΟΕΒ Αχέροντα», προϋπολογισμού 31.804,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την
μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ.
πρωτ. 71566/6839/15-06-2020 απόφαση 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 2014ΕΠ53000008 και «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών
αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ
2013ΕΠ030000014)», για την εκτέλεση του ως άνω υποέργου, βάσει και της σύμφωνης
γνώμης του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου,
που περιλαμβάνεται στο 3ο/17-06-2020 Πρακτικό του, δεδομένης της κατεπείγουσας
ανάγκης εκτέλεσης του υποέργου, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα
που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 6803/16-06-2020 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. 9460/30-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1824/30-07-2020 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 ΣΟΥΡΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, με ποσοστό έκπτωσης
5,00% και ποσό προσφοράς 24.365,99 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 30-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 28-07-2020 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 80695/7556/22-072020 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 15/849/19-062020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
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Ηπείρου «Αντικατάσταση αγωγών κατάθλιψης – προσαγωγής και εργασίες επισκευής φρεατίων
στο αρδευτικό δίκτυο Αμμουδιάς του ΤΟΕΒ Αχέροντα», προϋπολογισμού 31.804,00 € με
Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000008
και «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ030000014)»,
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) ΣΟΥΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, β)
ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και γ) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ, 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 ΣΟΥΡΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 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 «ΣΟΥΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», με
ποσοστό έκπτωσης 5,00% και ποσό προσφοράς 24.365,99 € μη συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24%.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης
Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση αγωγών κατάθλιψης – προσαγωγής και
εργασίες επισκευής φρεατίων στο αρδευτικό δίκτυο Αμμουδιάς του ΤΟΕΒ Αχέροντα»,
προϋπολογισμού 31.804,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000008 και «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων
και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ030000014)», στον
οικονομικό φορέα «ΣΟΥΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης 5,00% και ποσό
προσφοράς 24.365,99 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και
Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω υποέργου στον οικονομικό φορέα «ΣΟΥΡΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο
ποσό των 24.365,99 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και την προκαλούμενη
δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000008
και «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ030000014)».
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚO
Της Επιτροπής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης (άρθρο 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016) για την
σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για το υποέργο:
Υποέργο: Αντικατάσταση αγωγών κατάθλιψης –προσαγωγής και εργασίες επισκευής φρεατίων
στο αρδευτικό δίκτυο Αμμουδιάς του ΤΟΕΒ Αχέροντα , προϋπολογισμού 31.804,00 € με
Φ.Π.Α
Στα Ιωάννινα, την 28-7-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Ιωάννης Αντωνίου ,
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η, ως πρόεδρος
2. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Η., Τακτικό Μέλος
3. Κερομύτη Αγνή
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η , ως μέλος
- Την υπ. αριθμ. 71306/6803/11-6-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί εγκρίσεως
διάθεσης δαπάνης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000008.
- Την υπ. αριθμ. 15/849/19-6-2020 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 Υποέργο: Αντικατάσταση αγωγών κατάθλιψης –
προσαγωγής και εργασίες επισκευής φρεατίων στο αρδευτικό δίκτυο Αμμουδιάς του ΤΟΕΒ
Αχέροντα , προϋπολογισμού 31.804,00 € με Φ.Π.Α
- Την υπ. αριθμ. 80695/7556/22-7-2020 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα
με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.
- Το από 24-7-2020 Πρακτικό κλήρωσης για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών
της επιτροπής διαγωνισμού.
Συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 345 της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να διενεργήσουμε
τον διαγωνισμό αυτό.
Ενώπιον της Επιτροπής, προσήλθαν τρεις (3) διαγωνιζόμενοι. Μετά το πέρας που τάχθηκε από
την διακήρυξη της δημοπρασίας ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών χωρίς να εμφανισθεί
άλλος ενδιαφερόμενος ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
Επωνυμία Εργοληπτικής Επιχείρησης

ΣΟΥΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αριθμός Κατάθεσης
Προσφοράς
1
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ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2

ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

3

Μετά το πέρας που τάχθηκε από την διακήρυξη της δημοπρασίας ως χρόνος λήξεως επίδοσης
προσφορών χωρίς να εμφανισθεί άλλος ενδιαφερόμενος ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της
παραλαβής προσφορών.
Εν συνεχεία η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε ανοικτή διαδικασία, άνοιξε τις προσφορές,
κατέγραψε στο Πρακτικό τα υποβληθέντα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία μονόγραψε.
Στη συνέχεια αποσφραγίσθηκαν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφτηκαν από τον Πρόεδρο
και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώθηκαν τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο.
Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν
αναγκαίες διορθώσεις στον Πίνακα (Ι) κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη
προσφορά).
ΠΙΝΑΚΑΣ (Ι)
α/α
KATATAΞΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
1ος
ΣΟΥΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αμοιβή
Αναδόχου
χωρίς
Φ.Π.Α.
24.878,96 €

Φ.Π.Α.
24%

Ποσοστό
Έκπτωσης.
3,00%

2ος

ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

25.135,43 €

2,00%

3ος

ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

25.391,91€

1,00%

Στη συνέχεια κλήθηκε ξεχωριστά ο ΣΟΥΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ο οποίος είχε προσκομίσει
προσφορά με την μεγαλύτερη έκπτωση ( 3% ), και του ζητήθηκε η χορήγηση έκπτωσης επί της
αρχικής προσφοράς του ( νέα βελτιωμένη προσφορά ). Η ανωτέρω προσφορά παρελήφθη
αυθημερόν από την Επιτροπή διαγωνισμού εμπρόθεσμα (λόγω του επείγοντος) την 28-5-2020
Η Επιτροπή κατέγραψε την προσφερθείσα βελτιωμένη έκπτωση του Β΄ κύκλου
διαπραγμάτευσης η οποία είναι η εξής ΠΙΝΑΚΑΣ (ΙΙ) :
ΠΙΝΑΚΑΣ (ΙΙ)
α/α
KATATAΞΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
1ος
ΣΟΥΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αμοιβή
Αναδόχου
χωρίς
Φ.Π.Α.
24.365,99€

Φ.Π.Α.
24%

Ποσοστό
Έκπτωσης.

5.847,83

5,00 %

2ος

ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

25.135,43 €

6.032,50

2,00%

3ος

ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

25.391,91€

6.094,05

1,00%

Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε κλειστή
συνεδρίαση στις 30-7-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, έλεγξε τα δικαιολογητικά που
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προσκομίσθηκαν από τον ΣΟΥΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ με την υπ΄αρ. 100488/9460/30-7-2020 αίτησή
του και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή
Εισηγείται
την ανάδειξη ως αναδόχου του διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών του «Υποέργο:
Αντικατάσταση αγωγών κατάθλιψης –προσαγωγής και εργασίες επισκευής φρεατίων στο αρδευτικό
δίκτυο Αμμουδιάς του ΤΟΕΒ Αχέροντα », τον οικονομικό φορέα ‘ΣΟΥΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ο
οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή ήτοι 24.365,99 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24%.
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε πέντε (5) αντίγραφα.
Ιωάννινα 31 Ιουλίου 2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΕΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΕΡΟΜΥΤΗ ΑΓΝΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1234/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 του από 03-08-2020 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 «Προμήθεια στηθαίων για
άμεσες ανάγκες του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού
€ 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 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 163473/2410-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 4/233/07-02-2020 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 «Προμήθεια στηθαίων για άμεσες ανάγκες
του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με
Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 10600/988/29-01-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η
δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000001 και τίτλο «Προμήθεια στηθαίων, πινακίδων εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000015)», 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. 1241/29-01-2020
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. 9565/03-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1851/03-08-2020 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 «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ E.Ε.», με ποσό
προσφοράς 49.800,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 17,00 %.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 03-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης,
που διενεργήθηκε στις 30-07-2020 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 22474/2120/24-07-2020 Πρόσκλησης και λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 4/233/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια στηθαίων για
άμεσες ανάγκες του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού
74.400,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2014ΕΠ53000001 και τίτλο «Προμήθεια στηθαίων, πινακίδων εθνικού και επαρχιακού οδικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000015)»,
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) «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ E.Ε.»,
β) «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και γ) «ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», και αφού τις έκανε αποδεκτές,
μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας
των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των
οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά
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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
«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ E.Ε.», ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να
εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο
των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ E.Ε.», με ποσό προσφοράς
49.800,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 17,00 %.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης
Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια στηθαίων για άμεσες ανάγκες του οδικού δικτύου
αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000001 και τίτλο «Προμήθεια
στηθαίων, πινακίδων εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.
2013ΕΠ03000015)», στον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ E.Ε.», με ποσό
προσφοράς 49.800,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 17,00 % και
Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ
Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ E.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου,
στο ποσό των 49.800,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000001 και τίτλο «Προμήθεια στηθαίων,
πινακίδων εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.
2013ΕΠ03000015)».
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 4/233/07-022020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εκφράζοντας τη διαφωνία του με την διαδικασία που
ακολουθήθηκε για την ανάθεση του έργου, με διαπραγμάτευση, και όχι με την αναγκαιότητα
υλοποίησής του.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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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, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
43 του Ν. 4605/19 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
«Προμήθεια στηθαίων για άμεσες ανάγκες του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας
Ηπείρου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α..
Στα Ιωάννινα, την 30-07-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος
2. Καλλιόπη Αλεξίου , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος
3. Νικόλαος Κολιός , 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. 1/75/10-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΗ,
- το από 29-07-2020 Πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕΠΗ για τον ορισμό τακτικών και
αναπληρωματικών μελών της επιτροπής διαγωνισμού,
και έχοντας υπόψη:
- Την υπ. αριθμ.10539/341/23-01-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί εγκρίσεως
διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000001,
- Την υπ. αριθμ. 4/233/07-02-2020 (ΑΔΑ : 69ΤΦ7Λ9-2Θ0) απόφαση της Οικ/μικής Επιτροπής
ΠΗ,
έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης 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 «Προμήθεια στηθαίων για άμεσες ανάγκες του
οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου », προϋπ/γισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.,
- Την υπ. αριθμ. 22474/2120/24-07-2020 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα
με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 της ΔΤΕΠΗ, με την οποία προσκλήθηκαν τρεις (3)
οικονομικοί φορείς,
συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 346 της Περιφέρειας Ηπείρου και συνήλθαμε σε συνεδρίαση,
προκειμένου να προβούμε στη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα
ανωτέρω. Εμφανίστηκαν ενώπιον της Ε.Δ δύο (2) οικονομικοί φορείς και κατέθεσαν δύο (2)
φακέλους προσφοράς. Μετά την επέλευση της ώρας 10:00 π.μ. η Πρόεδρος της Επιτροπής
κήρυξε τη λήξη της παραλαβής και μέλος της Επιτροπής μετέβη στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας
από όπου παρέλαβε έναν (1) φάκελο προσφοράς.
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Οι προσφορές που παρελήφθησαν, καταχωρήθηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1, και όλοι οι
φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν από την Επιτροπή.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
Σειρά κατάταξης
προσέλευσης

Αρ. Πρωτ.

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής
Επιχείρησης

1
2
3

100505/9461/30-07-2020

ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ E.Ε
R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε
ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών
της υπ. αριθμ. πρωτ. 22474/2120/24-07-2020 Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Κάθε φάκελος προσφοράς συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους: α) φάκελο
δικαιολογητικών και β) φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών
και μονογράφησαν τα δικαιολογητικά σε κάθε σελίδα από τα μέλη της Επιτροπής. Στη συνέχεια
η Ε.Δ αποσφράγισε σε δημόσια συνεδρίαση τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και
ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε συμμετέχοντα. Ακολούθησε ο έλεγχος της
ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της
ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης.
Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον κατωτέρω
Πίνακα 2 κατά σειρά μειοδοσίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Σειρά κατάταξης
μειοδότη

Αρ. Πρωτ.

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Εργοληπτικής Επιχείρησης

Έκπτωση
%

1ος

-

ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ
E.Ε

17,00%

2ος

-

R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε

15,00%

3ος

100505/9461/30-07-2020

ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ

12,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως:
- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας,
αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.
Από τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωσή
τους.
Οι προσφορές των διαγωνιζομένων που κρίθηκαν παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας, μετά τους
ανωτέρω ελέγχους των δικαιολογητικών συμμετοχής, καταχωρούνται στον κατωτέρω Πίνακα 3.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σειρά κατάταξης
μειοδότη
1ος
2ος
3ος

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Εργοληπτικής Επιχείρησης
ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ E.Ε
R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε
ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ

Ποσό
προσφοράς
χωρίς Φ.Π.Α.
49.800,00 €
51.000,00 €
52.800,00 €

Έκπτωση
%
17,00%
15,00%
12,00%
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού καλεί με το αριθ. πρωτ. 100505/9461/30-07-2020 έγγραφό της, τον
προσωρινό μειοδότη « ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ E.Ε », να υποβάλλει εντός δέκα
(10) ημερών από τη λήψη της παρούσας, σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν.4412/2016,
επικαιροποιημένα και σε ισχύ τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, όπως δηλώθηκαν στο
ΤΕΥΔ και απαιτούνται για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς
και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε σφραγισμένο
φάκελο, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.
Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού διέκοψε την συνεδρίασή της.
Στις 03 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε σε
συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ E.Ε », με
το αριθ. πρωτ. 101522/9565/31-07-2020 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 « Προμήθεια στηθαίων για άμεσες ανάγκες του οδικού δικτύου αρμοδιότητας
Περιφέρειας Ηπείρου », προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.,
στον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ E.Ε », ο οποίος είναι
προσωρινός
μειοδότης με ποσό προσφοράς 49.800,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 17,00 %.
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή
Διαγωνισμού ως κατωτέρω.
Ιωάννινα 03-08-2020
Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Η πρόεδρος

Μαρινέλα

Μπλιθικιώτη

Τα μέλη

Καλλιόπη Αλεξίου

Νικόλαος Κολιός

-76-

ΑΔΑ: ΩΣΥ67Λ9-ΩΛΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1235/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 του 2ου/03-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού
διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης
οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή
Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 15/848/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η
διενέργεια με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, συνοπτικού
διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, για την εκτέλεση του υποέργου
«Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου (Παροχή υπηρεσιών)», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση Εθνικού, Επαρχιακού και λοιπού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου
2018 – 2020», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός κλπ) που
συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, καταρτίστηκε η διακήρυξη του
διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής, με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την
αρμόδια Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. και επισυνάφθηκε στην αριθμ. πρωτ. 6798/11-06-2020
εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού € 74.400,00 με ΦΠΑ, και η
διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση Εθνικού, Επαρχιακού και λοιπού
Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020», για την εκτέλεση του ανωτέρω υποέργου.
Επίσης συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη της προβλεπόμενης στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016,
τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του ανωτέρω συνοπτικού
διαγωνισμού.
6. Την αριθμ. 18/1078/17-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το
από 14-07-2020 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, για την
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους
ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή υπηρεσιών)»,
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001
και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση Εθνικού, Επαρχιακού και λοιπού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου 2018 – 2020», σύμφωνα με το οποίο, αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «Ι.
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ - Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.», της οποίας η προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα,
προσκόμισε τα απαιτούμενα από τη σχετική διακήρυξη δικαιολογητικά, και η οικονομική της
προσφορά, ποσού 59.400,00 € χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 1%, κρίθηκε αποδεκτή ως συμφέρουσα.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9499/03-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1852/03-082020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 0308-2020 2ο Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών
για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο, «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ - Β.
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.», του έργου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του
επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού €
74.400,00 με ΦΠΑ.
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το 2ο/03-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, για την
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες
του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού €
74.400,00 με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση –
αποκατάσταση Εθνικού, Επαρχιακού και λοιπού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020»,
βάσει της με αριθμ. πρωτ. 56994/5576/11-06-2020 διακήρυξης,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην αποσφράγιση και έλεγχο
των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, που
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αναδείχθηκε βάσει του από 14-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την
αριθμ. 18/1078/17-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε την πληρότητα των δικαιολογητικών,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και την ισχύουσα νομοθεσία, ομόφωνα εισηγείται την
κατακύρωση του διαγωνισμού, στην «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ – Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.», με ποσοστό
έκπτωσης 1,00 %, ήτοι με ποσό προσφοράς 59.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού



Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, του έργου
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση Εθνικού,
Επαρχιακού και λοιπού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020»
στην εταιρεία «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ - Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.», της οποίας η προσφορά υποβλήθηκε
εμπρόθεσμα, προσκόμισε τα απαιτούμενα από τη σχετική διακήρυξη δικαιολογητικά, και η οικονομική της
προσφορά, ποσού 59.400,00 € χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 1%, κρίθηκε αποδεκτή ως συμφέρουσα,
σύμφωνα με το από 14-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ.
18/1078/17-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης που
προσκόμισε, ήταν πλήρη σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα
με το ανωτέρω, 2ο/03-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας,



Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών
στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή υπηρεσιών)», στην
ανωτέρω μειοδότρια εταιρεία «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ - Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.», και την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης, στο ποσό των 59.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α., καθώς και την προκαλούμενη δαπάνη, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση
– αποκατάσταση Εθνικού, Επαρχιακού και λοιπού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O 2ο
Συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση των υποέργου:
<< Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου >>(παροχή υπηρεσιών) της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου με Κ.Α. (2018ΕΠ53000001) του έργου «Συντήρησηαποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου
Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020.
Στα Ιωάννινα, σήμερα στις 3-08-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00’ π.μ. οι
υπογράφοντες:
1.
Παπαδημητρίου Βασιλική, Γεωπόνος Τ.Ε, ως Πρόεδρος,
2.

Σιαμπίρη Δέσποινα Τοπογράφος, Μηχ/κος Δομικών Έργων Τ.Ε, Μέλος και

3.

Κερομύτη Αγνή Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., Μέλος.

που αποτελούμε την Επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της
επικεφαλίδας, σύμφωνα με το αρ. 18/1078/17-07-2020 (ΑΔΑ63097Λ9-8ΕΠ) απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συγκεντρωθήκαμε στο Γραφείο
334, 2ος όροφος της Περιφέρειας Ηπείρου, με σκοπό την αποσφράγιση των φακέλων
των δικαιολογητικών που προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του συνοπτικού
διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου που αναφέρεται ανωτέρω, κατόπιν του με
αρ. πρωτ. 97074/9119/27-07-2020 εγγράφου της Περιφέρειας Ηπείρου.
Ο ανωτέρω φάκελος ο οποίος περιείχε τα δικαιολογητικά για το υποέργο που
αναφέρεται στην κεφαλίδα έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 100782/9499/30-07-2020 από
την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
Η επιτροπή διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε την εμπρόθεσμη υποβολή του
ανωτέρω φακέλου, προέβη στην αποσφράγισή του και μονόγραψε τα περιεχόμενα
δικαιολογητικά.
Η επιτροπή στη συνέχεια προέβη στο έλεγχο των δικαιολογητικών και
διαπίστωσε την πληρότητά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό άρθρο της
διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.
Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού:
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<< Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου >>(παροχή υπηρεσιών) της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου με Κ.Α. (2018ΕΠ53000001) του έργου «Συντήρησηαποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου
Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020.


στην «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ – Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης
1,00 %, ήτοι με ποσό προσφοράς 59.400,00 € (Χωρίς Φ.Π.Α.)
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από την Επιτροπή ως
κατωτέρω:
Ιωάννινα, 03 Αυγούστου 2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γεωπόνος ΤΕ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΙΑΜΠΙΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ
ΚΕΡΟΜΥΤΗ ΑΓΝΗ
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.,
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1236/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης 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
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την 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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9513/30-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1826/30-072020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται με την αρ. 96661/9075/22-072020 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./
Περιφέρειας Ηπείρου.
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 «Αποκατάσταση Ι.Ν. Γενεσίου Θεοτόκου Ρωμανού»,
προϋπολογισμού 130.000,00 €, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 9513/3007-2020 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 εγκρίνει τη δαπάνη
και τη 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 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1237/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)
Ηγουμενίτσας», αναδόχου «Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. –
ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ», 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).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, 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. 9445/30-07-2020 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1830/30-072020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… 10. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 90% του έργου.
Β. ΕΙΔΙΚΑ
ΛΟΓΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
Ο ανάδοχος στην από 20-05-2020 αίτησή του αναφέρει ότι:
Εκκρεμεί η έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και ακολούθως απαιτείται κάποιο διάστημα
για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων εργασιών που προβλέπονται σε αυτόν για την ολοκλήρωση του
έργου.
Πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών και κλείσιμο φακέλου του έργου
Για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας εργασιών μέχρι 30-09-2020
ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου. και επιπλέον
αξίζει να σημειωθεί ότι: Έχει πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση του εξοπλισμού του προμηθευτή (ο χώρος
τοποθέτησης των πρεσών έχει ολοκληρωθεί από 15.09.2019)
Για τους παραπάνω βάσιμους λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
εισηγούμαστε
την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-09-2020 με αναθεώρηση, η οποία και
κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας...».
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 «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ηγουμενίτσας», αναδόχου «Κ/Ξ
ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ», μέχρι την 30-09-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ.
1831/29-07-2020 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.
 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1238/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης και προστασία
πρανών του ποταμού Σαραντάπορου», αναδόχου εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ
Ο.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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8799/03-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1879/05-082020 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 16-12-2019 για ποσό 188.837,58€ χωρίς το Φ.Π.Α.
6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε οκτώ (08) μήνες με λήξη την 16-08-2020.
7. Με την από 17-07-2020 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών
του έργου, μέχρι την 30-12-2020 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν.
8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-12-2020, 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 30-12-2020 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού
αντικειμένου της εργολαβίας. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 30,00% των εργασιών του έργου του θέματος.
Η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την διάρκεια των εργασιών προέκυψε λασπορροή από έντονη
καταιγίδα, η οποία έπρεπε να σταθεροποιηθεί. Πλέον οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά και εκτιμάται ότι
μέχρι την 30-12-2020 θα έχει ολοκληρωθεί και το έργο και οι διαδικασίες του κλεισίματος του φακέλου της
εργολαβίας.
Εισηγούμεθα
την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει την 16-08-2020 μέχρι την
30-12-2020, 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 εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης και προστασία πρανών του ποταμού
Σαραντάπορου», αναδόχου εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1239/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού κόμβος Ζωτικού – Άγιος
Ανδρέας», αναδόχου εταιρείας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 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).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 8715/04-08-2020 έγγραφο συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1880/05-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… 4.Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου
υπογράφηκε την 28-04-2020 για ποσό 133.774,19€ χωρίς το Φ.Π.Α. 5. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης
του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (04) μήνες με λήξη την 28-08-2020. 6. Με την από 14-07-2020 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. 7. 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 70,00% των εργασιών του έργου του θέματος και απαιτείται επιπλέον χρόνος για
την σύνταξη ΑΠΕ και την υλοποίηση των υπολειπομένων εργασιών. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση
παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει την 28-08-2020 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 «Ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού κόμβος Ζωτικού – Άγιος Ανδρέας»,
αναδόχου εταιρείας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 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)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1240/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στον οικισμό Μελιανών Δήμου
Ζηρού», αναδόχου Δημητρίου Φατούρου Ε.Δ.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).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9679/05-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1898/05-082020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. 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.
Σύμφωνα με τη Σύμβαση η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλ. μέχρι την 23-01-2020. Με την αριθμ. 2/91/20-01-2020 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης των
συμβατικών εργασιών του έργου μέχρι την 30-04-2020 και με την αριθμ. 11/636/30-04-2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης των
συμβατικών εργασιών του έργου μέχρι την 31-07-2020. 7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1)
Συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. για συνολικό ποσό 85.183,51€ (σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση) και
εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 181708/17724/18-11-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου. 2) Συντάχθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. με τροποποίηση σύμβασης για συνολικό ποσό 97.944,00€, δηλαδή με
υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 12.760,49€ και ποσοστό 14,98%. 8. ΕΙΔΙΚΑ. Ο
ανάδοχος στην αίτησή του εκθέτει τους λόγους για τους οποίους ζητάει παράταση της προθεσμίας περαίωσης
του έργου και συγκεκριμένα για το κλείσιμο του φακέλου του έργου, λόγω αναμονής έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε..
Η υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας το βάσιμο των κατωτέρω λόγων: Δεδομένου ότι για την ολοκλήρωση του
έργου υπολείπεται η ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών (έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών, κ.λ.π.) και το κλείσιμο του φακέλου του έργου και λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι οι ανωτέρω λόγοι δεν
οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εισηγούμεθα την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των
εργασιών του έργου μέχρι 30-09-2020 μετά της νομίμου αναθεωρήσεως...».
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 «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στον οικισμό Μελιανών Δήμου Ζηρού», αναδόχου
Δημητρίου Φατούρου Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-09-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης.


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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1241/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 18ο
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό 14,77%) του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες στην περιοχή
Φασκομηλιάς και Ελευθερίου Θεσπρωτίας», αναδόχου εταιρείας «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ
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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, 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. 9429/31-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1868/04-082020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. 2/136/25-05-2020 (Θέμα 60ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου.
Σας υποβάλλουμε συνημμένα σε μια (1) σειρά τον 1ο Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό
14,77%) με την αιτιολογική του έκθεση του έργου του θέματος, καθώς και την αριθμ. 2/136/25-05-2020 (Θέμα
60ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου γνωρίζοντάς σας τα
εξής:
1. Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής προτεινόμενης δαπάνης 47.560,82€, δηλαδή με υπέρβαση του
εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 6.120,82€ και ποσοστό 14,77%.
2. Οι λόγοι σύνταξης του παρόντος Α.Π.Ε. αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση.
3. Ο 1ος Α.Π.Ε. υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.
Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό
14,77%) 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
υφιστάμενης οδού προς τις παραγωγικές μονάδες στην περιοχή Φασκομηλιάς και Ελευθερίου Θεσπρωτίας.
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 830
Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ83000002 και προϋπολογισμό 74.000,00€ με Φ.Π.Α.. Η χρηματοδότηση του έργου
εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 61052/2039/24-04-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
3. ΜΕΛΕΤΗ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ.
61089/5886/02-05-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ. Η δημοπράτηση των εργασιών έγινε στις 17-09-2019 με το σύστημα υποβολής προσφοράς
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και από αυτήν μειοδότης αναδείχτηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΛΙΑΝΟΣ Κ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσό προσφοράς 41.440,00€ με Φ.Π.Α. και ποσοστό έκπτωσης 44,00%.
Το πρακτικό της Δημοπρασίας και η ανάθεση εκτέλεσης του έργου εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 33/2644/0811-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
5. ΣΥΜΒΑΣΗ. Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και του κ. Αναστάσιου
Λιανού του Κωνσταντίνου Ε.Δ.Ε., νόμιμου εκπροσώπου του αναδόχου του έργου, υπεγράφη στις 09-12-2019
η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 41.440,00€ (εκ του οποίου 24.609,98€ για εργασίες,
4.429,80€ για Γενικά έξοδα και Ο.Ε., 4.355,97€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 23,61€ για αναθεώρηση εργασιών
και 8.020,64€ για Φ.Π.Α.).
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Η αρχική συμβατική προθεσμία έληξε στις 09-04-2020. Με την
υπ’ αριθμ. 9/520/06-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 1 η
παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι στις 30-06-2020.
7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ. Οι μέχρι σήμερα πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των 27.073,89 € με Φ.Π.Α.
8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.). Συντάχθηκε ο παρών 1ος Α.Π.Ε. με
τροποποίηση σύμβασης (υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 6.120,82 € και ποσοστό 14,77%) για
συνολικό ποσό 47.560,82 €.
9.
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα αντιπροσωπεύουν το 65%
των ποσοτήτων του φυσικού αντικειμένου της εργολαβίας.
10. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1ο Α.Π.Ε.
ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Το ίδιο
Β. ΕΙΔΙΚΑ
1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ 1 ου Α.Π.Ε.
Ο παρών 1ος 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 εργασίες για την αποκατάσταση βατότητας οδού προς τις παραγωγικές μονάδες στην περιοχή
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Φασκομηλιάς και Ελευθερίου Θεσπρωτίας , όπως κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή διέλευση των
οχημάτων μετά και από την περαιτέρω έντονη διάβρωση - καθίζηση του εδάφους, που προκλήθηκε κατά την
χειμερινή περίοδο, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στην περιοχή κατασκευής του έργου.
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ου Α.Π.Ε.
Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις:
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος Α.Π.Ε.
Χωματουργικά
582,40
873,60
Τεχνικά Έργα
24.027,58
31.610,88
Σύνολο εργασιών
24.609,98
32.484,48
Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%
4.429,80
5.847,21
Απρόβλεπτα 15%
4.335,97
0,20
Αναθεώρηση
23,61
23,61
Σύνολο
33.419,36
38.355,50
Φ.Π.Α. 24%
8.020,64
9.205,32
Σύνολο με Φ.Π.Α.
41.440,00
47.560,82
Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1 ου Α.Π.Ε. με τροποποίηση σύμβασης
(υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 6.120,82 € και ποσοστό 14,77%). .…».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1ο

Εγκρίνει τον
Α.Π.Ε. (υπερβατικός) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας
προς παραγωγικές μονάδες στην περιοχή Φασκομηλιάς και Ελευθερίου Θεσπρωτίας», αναδόχου
εταιρείας «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», συνολικής δαπάνης € 47.560,82 με Φ.Π.Α., ήτοι με
υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 6.120,82 με Φ.Π.Α., και με τροποποίηση της
σύμβασης κατά 14,77%, υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο
Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθ. 2/136/25-05-2020 (Θέμα 60ο) Πράξη του
και εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού € 6.120,82 με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της σχετικής
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του ομώνυμου 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1242/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό 14,96%) του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση – κατασκευή συρματοκιβωτίων στην περιοχή
Σαρακήνικου και Αγίας Παρασκευής για αντιμετώπιση κατολίσθησης», αναδόχου εταιρείας
«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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8943/31-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1869/04-082020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. 3/201/13-07-2020 (Θέμα 58ο) 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
14,96%) με την αιτιολογική του έκθεση του έργου του θέματος, καθώς και την αριθμ. 3/201/13-07-2020 (Θέμα
58ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου γνωρίζοντάς σας τα εξής:
1. Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής προτεινόμενης δαπάνης 46.185,71€, δηλαδή με υπέρβαση του
εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 6.009,71€ και ποσοστό 14,96%.
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
14,96%) 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 κατασκευή
συρματοκιβωτίων στην περιοχή Σαρακήνικου και Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση κατολίσθησης.
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.
58388/5634/06-05-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
3. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Η δημοπράτηση των εργασιών έγινε στις 19-09-2019 με το σύστημα υποβολής προσφοράς
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και από αυτήν μειοδότης αναδείχτηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΑΡΙΑΔΝΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» με ποσό προσφοράς 40.176,00€ με Φ.Π.Α. και ποσοστό έκπτωσης 46,00%. Το
πρακτικό της Δημοπρασίας και η ανάθεση εκτέλεσης του έργου εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 32/2521/29-102019 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 25-11-2019 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου για
ποσό 40.176,00€ με Φ.Π.Α.
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 830
Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ83000002 και προϋπολογισμό 74.400,00€ με Φ.Π.Α.. Η χρηματοδότηση του έργου
εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 58088/1921/19-04-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Η αρχική συμβατική προθεσμία έληξε στις 24-03-2020. Με την
υπ’ αριθμ. 10/579/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 1 η
παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι στις 31-07-2020.
7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ. Οι μέχρι σήμερα πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των 40.158,12€ 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 40.176,00€ (σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση) και
εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. οικ. 51076/4918/05-05-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου.
2) Συντάχθηκε ο παρών 2ος Α.Π.Ε. για συνολικό ποσό 46.185,71€ (σε υπέρβαση ως προς την αρχική σύμβαση
βάσει του άρθρου 156, παρ. 1 του Ν. 4412/16 δαπάνης κατά 6.009,71€ και ποσοστό 14,96%).
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.
10. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 2 ο Α.Π.Ε.
ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Το ίδιο
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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 και από την περαιτέρω κατολίσθηση, 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

Χωματουργικά
Τεχνικά Έργα
Οδοστρωσία
Ασφαλτικά
Σύνολο εργασιών
Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%
Απρόβλεπτα 15%
Αναθεώρηση
Σύνολο
Φ.Π.Α. 24%
Σύνολο με Φ.Π.Α.

5.759,10
8.567,64
4.376,43
5.162,40
23.865,57
4.295,80
4.224,20
14,43
32.400,00
7.776,00
40.176,00

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 1ος
Α.Π.Ε.
5.759,10
12.147,48
4.376,43
5.162,40
27.445,41
4.940,17
0,00
14,43
32.400,00
7.776,00
40.176,00

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2ος
Α.Π.Ε.
5.759,10
16.254,72
4.376,43
5.162,40
31.552,65
5.679,47
0,00
14,43
37.246,54
8.939,17
46.195,71

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 2 ου Α.Π.Ε. με τροποποίηση σύμβασης
(υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 6.009,71€ και ποσοστό 14,96%).…».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
2ο

Εγκρίνει τον
Α.Π.Ε. (υπερβατικός) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση – κατασκευή
συρματοκιβωτίων στην περιοχή Σαρακήνικου και Αγίας Παρασκευής για αντιμετώπιση κατολίσθησης»,
αναδόχου εταιρείας «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», συνολικής δαπάνης € 46.185,71 με Φ.Π.Α.,
ήτοι με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 6.009,71 με Φ.Π.Α., και με
τροποποίηση της σύμβασης κατά 14,96%, υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το
Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθ. 3/201/13-07-2020 (Θέμα 58ο)
Πράξη του
και εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού € 6.009,71 με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της σχετικής
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του ομώνυμου 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1243/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 2ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό 14,83%) του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης προς Ιερά Μονή Προφήτου Ηλία
Πρέβεζας», αναδόχου Ιωάννη Καραμπιτιάνη 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, 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. 9646/03-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1870/04-082020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. 1/54/19-02-2020 (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
14,83%) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με την αιτιολογική του έκθεση του έργου του θέματος, καθώς και την
αριθμ. 1/54/19-02-2020 (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 48.533,25€, δηλαδή με υπέρβαση του
εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 6.269,11€ και ποσοστό 14,83%.
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
14,77%) και του 1ου 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 αποκατάσταση οδού πρόσβασης
προς Ιερά Μονή Προφήτου Ηλία.
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 830
Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ83000002 και προϋπολογισμό 90.000,00€ με Φ.Π.Α.. Η χρηματοδότηση του έργου
εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 12033/338/31-01-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
3. ΜΕΛΕΤΗ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ.
12089/908/31-01-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ. Η δημοπράτηση των εργασιών έγινε στις 10-04-2019 με το σύστημα υποβολής προσφοράς
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και από αυτήν μειοδότης αναδείχτηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ» με ποσό προσφοράς 42.264,14€ με Φ.Π.Α. και ποσοστό έκπτωσης 53,04%.
Το πρακτικό της Δημοπρασίας και η ανάθεση εκτέλεσης του έργου εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 18/1464/1406-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
5. ΣΥΜΒΑΣΗ. Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και του κ. Ιωάννη
Καραμπιτιάνη αναδόχου του έργου, υπεγράφη στις 23-07-2019 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου
για ποσό 42.264,14€.
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Η αρχική συμβατική προθεσμία έληξε στις 23-11-2019. Με την
υπ’ αριθμ. 34/2666/20-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η
παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι στις 23-01-2020 και με την υπ’ αριθμ.
2/90/20-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 2 η παράταση
προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι στις 23-03-2020.
7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ. Δεν έχουν γίνει πληρωμές μέχρι σήμερα.
8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)
1) Συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. για συνολικό ποσό 42.264,14 € (σε ισοζύγιο) και εγκρίθηκε με την αριθμ.
198851/19330/16-12-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
2) Συντάχθηκε ο παρών 2ος Α.Π.Ε. με τροποποίηση σύμβασης (υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά
6.269,11 € και ποσοστό 14,83%) για συνολικό ποσό 48.533,25 €.
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.
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 2 ου Α.Π.Ε.
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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 δύο νέες εργασίες και συγκεκριμένα: α) τις γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες,
οι οποίες αφορούν την απομάκρυνση του αργιλικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε σαν υπόβαση σε μήκος
περίπου 200 μ. και η οποία έχει υψηλό ποσοστό υγρασίας καθώς και την απομάκρυνση της στρώσης βάσης
οδοστρωσίας πάχους περίπου 5 εκ. που κατασκευάστηκε χωρίς συμπύκνωση και β) την κατασκευή υπόβασης
οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους με σκύρα, όπως κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή διέλευση των
οχημάτων μετά και από την περαιτέρω καθίζηση του εδάφους, 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 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ
Α.Π.Ε.
2ος Α.Π.Ε.
Χωματουργικά
418,60
400,66
1.276,85
Οδοστρωσία
6.681,28
11.136,51
14.247,75
Ασφαλτικά
17.394,70
16.715,50
17.012,59
Σήμανση - Ασφάλεια
559,36
559,36
559,36
Σύνολο εργασιών
25.053,94
28.812,03
33.096,55
Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%
4.509,71
5.186,17
5.957,38
Απρόβλεπτα 15%
4.434,55
0,00
0,00
Αναθεώρηση
85,78
85,78
85,78
Σύνολο
34.083,98
34.083,98
39.139,71
Φ.Π.Α. 24%
8.180,16
8.180,16
9.393,54
Σύνολο με Φ.Π.Α.
42.264,14
42.264,14
48.533,25
Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 2 ου Α.Π.Ε. με τροποποίηση σύμβασης
(υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 6.269,11 € και ποσοστό 14,83%).…».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
2ο

Εγκρίνει τον
Α.Π.Ε. (υπερβατικός) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού
πρόσβασης προς Ιερά Μονή Προφήτου Ηλία Πρέβεζας», αναδόχου Ιωάννη Καραμπιτιάνη Ε.Δ.Ε,
συνολικής δαπάνης € 48.533,25 με Φ.Π.Α., ήτοι με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου
κατά 6.269,11 με Φ.Π.Α., και με τροποποίηση της σύμβασης κατά 14,83%, υπέρ της έγκρισης του οποίου,
γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθ.
1/54/19-02-2020 (Θέμα 55ο) Πράξη του
και εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού € 6.269,11 με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της σχετικής
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του ομώνυμου 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1245/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 της προμήθειας υλικών για χρήση σε εργασίες
ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ’ τρίμηνο 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).
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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 με αρ. πρωτ. 9467/31-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1843/31-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:
 Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 Ότι για τη λειτουργία του έργου απαιτούνται τα παρακάτω υλικά: ….. (ΠΙΝΑΚΑΣ)
Εισηγούμαστε
Την έγκριση της πίστωσης ποσού 22.890,00 € (με Φ.Π.Α.) της παρακάτω προμήθειας, η οποία θα γίνει με
απευθείας ανάθεση.…».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού 22.890,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ
2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση
εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου
2018-2020» (Υποέργο: Προμήθεια υλικών οδικού ηλεκτροφωτισμού Γ’ τριμήνου 2020), για την
προμήθεια των υλικών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, απαραίτητων για
χρήση σε εργασίες ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου, ήτοι:
A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Περιγραφή
ΝΥΥ 4x10 J1VV-R ΣΤΡΟΦΕΙΟΥ
ΝΥΥ 5x6
J1VV-U
ΣΠΙΡΑΛ ΔΙΠΛ.ΤΟΙΧ Φ40 50Μ GEOSUB
ISRL 250W ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΠΥΚΝ
ΚΛΕΜΜΑ 2,5-4mm
ΚΛΕΜΜΑ 6mm
ΚΛΕΜΜΑ 10mm
ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒ.ΣΤ.MMW/416/1 ΓΙΑ Κ
ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W
ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W
ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W
ΛΑΜ.SONT PLUS 150 Ε40 ΣΩΛ.PHIL
ΕΚΚΙΝ. 35-400W HQI/NAT.
ΛΑΜ.SONT PLUS 400 Ε40 ΣΩΛ.PHIL
ΛΑΜ.SONT PLUS 250 Ε40 ΣΩΛ.PHIL
ΜΙΚΡΟΑΣΦΑΛ. 1-10Α 5,2Χ20 55000
ΡΕΛΕ ESB 4040 N AC/DC ΤΗΛ.ΔΙΑΚ.ΕΣΩΤ.ΕΓΚ

Ποσότητα
1.000,00
200,00
150,00
10,00
50,00
50,00
50,00
30,00
100,00
100,00
10,00
48,00
200,00
96,00
204,00
500,00
10,00
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18
19
20
21
22
23
24

ΑΥΤ.ΑΣΦΑΛ. SH201T-Β10 ΑΒΒ
ΚΛΕΜΜΑ 16mm
T1 POLE ΡΕΛΕ ΜΕ ΦΩΤΟΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΤΥΛΟΥ
ΝΥΥ 3x6
J1VV-U ΣΤΡΟΦΕΙΟΥ
ΡΕΛΕ ESB2020N 230V AC/DC ΤΗΛ.ΔΙΑΚ.ΕΣ. ΕΓΚΑΤ.
ΛΑΜ SON PLUS 400W Ε40 ΑΧΛ.PHIL
ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ. 3ΝΗΜ 55.2 50Μ

10,00
50,00
4,00
130,00
2,00
12,00
1,00

 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)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1246/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 Περιφέρειας
Ηπείρου «Κοπή συστάδας δέντρων εντός του στρατοπέδου Βελισσαρίου για την κατασκευή
κόμβου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Κατασκευή οδού Νιάρχου” (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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 8959/31-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1854/03-08-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη :
1. Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου <Κατασκευή οδού Νιάρχου> θα πρέπει να κατασκευαστεί κυκλικός
κόμβος τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του οποίου απαιτούσαν απαλλοτρίωση τμήματος του στρατοπέδου
Βελισσαρίου το οποίο και έγινε .Στο τμήμα αυτό υπάρχει συστάδα περίπου 60 δένδρων τα οποία πρέπει να
κοπούν και να απομακρυνθούν ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες.
2. Την με αριθμ. : 95137/3006/21-07-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: « Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001
προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.). με υποέργο «Κοπή συστάδας δέντρων εντός του στρατοπέδου
Βελισσαρίου για την κατασκευή κόμβου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου <Κατασκευή οδού Νιάρχου>
(παροχή υπηρεσιών).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Κοπή συστάδας δέντρων εντός
του στρατοπέδου Βελισσαρίου για την κατασκευή κόμβου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου <Κατασκευή
οδού Νιάρχου> (παροχή υπηρεσιών). ΕΡΓΟ: <<Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022>>. .ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 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
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή συστάδας δέντρων εντός του στρατοπέδου
Βελισσαρίου για την κατασκευή κόμβου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Κατασκευή οδού Νιάρχου”
(παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι κρίνεται απαραίτητη η κοπή
και απομάκρυνση συστάδας 60 περίπου δένδρων για την έναρξη των εργασιών του κυκλικού κόμβου στα
πλαίσια υλοποίησης του έργου “Κατασκευή οδού Νιάρχου”, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του οποίου
απαιτούσαν απαλλοτρίωση τμήματος του στρατοπέδου Βελισσαρίου.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1247/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός περιοχής σταυλικών εγκαταστάσεων Υπουργείου Γεωργίας στην Κατσικά
Ιωαννίνων (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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 8960/31-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1855/03-08-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη :
1. Μετά το με αριθ. πρωτ 2870/37556/26-7-2020 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων
που αναφέρονται στην άμεση λήψη αναγκαίων μέτρων για τον καθαρισμό –αποψίλωση ακινήτων του
ΥΠΑΑΤ, και το με αριθ. πρωτ. 261/18-05-2020 της Γαλακτοκομική ΕΠΑ.Σ για την διαμόρφωση της
βλάστησης του περιβάλλοντα χώρου της Γαλακτοκομικής Σχολής μετά δε από αυτοψία υπαλλήλου της
υπηρεσίας μας στο χώρο του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας και στη Γαλακτοκομική Σχολή στο Κατσικά
Ιωαννίνων διαπιστώθηκε η ύπαρξη πυκνής βλάστησης σε σημείο να μην μπορείς να προχωρήσεις, για το
λόγω αυτό η υπηρεσία μας θα προβεί άμεσα τόσο στη κοπή των χόρτων , το κλάδεμα και την κοπή των
θάμνων –και δέντρων καθώς επίσης και την απομάκρυνση όλων των υλικών που θα προκύψουν από τις εν
λόγω εργασίες.
2. Την με αριθμ. : 95139/3007/21-07-2020απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022). υποέργου : «Καθαρισμός περιοχής σταυλικών
εγκαταστάσεων Υπουργείου Γεωργίας περιοχής Κατσικάς Ιωαννίνων >>. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ5300001.προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης του υποέργου: «Καθαρισμός περιοχής σταυλικών εγκαταστάσεων
Υπουργείου Γεωργίας στην κατσικά Ιωαννίνων>>(παροχή υπηρεσιών) >. ΕΡΓΟ: « Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)....…».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας
του νομοθέτη
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός περιοχής σταυλικών εγκαταστάσεων
Υπουργείου Γεωργίας στην Κατσικά Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης
(τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίνεται
απαραίτητη η κοπή των χόρτων, το κλάδεμα και η κοπή των θάμνων-δέντρων και η απομάκρυνση όλων
των υλικών που θα προκύψουν από τις εν λόγω εργασίες, για την ασφαλή, από την ύπαρξη πυκνής
βλάστησης, πρόσβασης στην ως άνω περιοχή.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1248/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ασφαλτόστρωση
δρόμου εντός οικισμού Γορίτσας στην περιοχή προς τον κάμπο Κουτσελιού»,
προϋπολογισμού € 79.200,00 με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
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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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9697/04-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1861/04-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:
«…. Θ. Την αριθμ. 139088/4543/13-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η
διάθεση πίστωσης του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 «Συντήρηση – αποκατάσταση
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020»» για το έργο:
«Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός οικισμού Γορίτσας στην περιοχή προς τον κάμπο Κουτσελιού»,
προϋπολογισμού 79.200,00 € με τον Φ.Π.Α.
Ι. Την αριθμ. 139088/4543/04-12-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας
Ιωαννίνων με την οποία εγκρίνεται η μελέτη του παραπάνω έργου.
Κ. Την από 28-01-2020 υπογραφείσα προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του
Δήμου Ιωαννιτών για την υλοποίηση του έργου η οποία αποφασίσθηκε με την αριθμ. 7/175/10-12-2019
απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης ΠΗ.
Κατόπιν των παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε
Την κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης κάτω των ορίων ν.4412/16 με ανοιχτή διαδικασία του
άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), και την έγκριση διάθεσης πίστωσης, για την κατασκευή του
έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός οικισμού Γορίτσας στην περιοχή προς τον κάμπο Κουτσελιού»,
προϋπολογισμού 79.200,00 € με τον Φ.Π.Α., ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.
Ιωαννίνων…».

6. 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 Π.Ε. Ιωαννίνων «Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός οικισμού Γορίτσας
στην περιοχή προς τον κάμπο Κουτσελιού», προϋπολογισμού 79.200,00 € με Φ.Π.Α., με τους
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων
και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 9697/04-08-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 139088/4543/04-12-2019
απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και βάσει της σχετικής
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών, η
υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 7/175/10-12-2019 απόφαση της Επιτροπής
Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίνει τη
δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και
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λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» για την υλοποίηση του ανωτέρω
υποέργου και


Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1249/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από Μεσοβούνι – Αρίστη – Πάπιγκο - Μικρό
Πάπιγκο», αναδόχου εταιρείας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8716/31-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1834/31-072020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. 2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕΠ 530.3. Η Μελέτη του
έργου, προϋπολογισμού 250.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών
Έργων της ΠΗ-ΠΕΙ και εγκρίθηκε με την 48041/4582/11-04-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου ΠΕΙ. 4. Η έγκριση της εκτέλεσης του έργου έγινε με την υπ’ αριθμ. 25/2024/08-08-2019
απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου στην εργοληπτική επιχείρηση<<
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ >> με προσφορά 98.212,07 € χωρίς το Φ.Π.Α. και έκπτωση 51,29%. 5. Το
συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Κου Περιφερειάρχη Ιωαννίνων και του αναδόχου του έργου
υπογράφηκε την 18-2-2020 για ποσό 98.112,07 € χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των
εργασιών του έργου λήγει την 30-4-2020. 7. Με την από 15-7-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση
της προθεσμίας μέχρι 31-12-2020,για τους λόγους που αναφέρει στην αίτησή του .9. Το έργο έχει εκτελεστεί
σε ποσοστό 0% .
Ύστερα από τα παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του
θέματος με αναθεώρηση μέχρι 31-12-2020. ...».
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 από Μεσοβούνι – Αρίστη – Πάπιγκο - Μικρό Πάπιγκο», αναδόχου
εταιρείας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1250/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 27ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για
την μελέτη “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας
λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων”.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 8982/31-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1839/31-07-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:
 Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 Την αρ. πρωτ. 97079/3083/23-07-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για έγκριση διάθεσης
πίστωσης 23.180,00 € με ΦΠΑ για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Κατασκευή
δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας ΠΕ
Ιωαννίνων»
 Το γεγονός ότι η ΔΤΕ/ΠΕΙ/ΤΔΠ διαπιστώνει την κατεπείγουσα ανάγκη για την υποστήριξή της στο στάδιο
αυτό από την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την συμπλήρωση και βελτίωση της
εγκεκριμένης μελέτης του έργου του θέματος σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές συνδέσεις του εν λόγω έργου και
του κόστους αυτών, καθώς και επί μέρους προμετρήσεων σε ό,τι αφορά στην κατασκευή του
αποχετευτικού δικτύου του Δ.Κ. Κόνιτσας.
Εισήγηση
Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης ποσού € 24.180,00 με ΦΠΑ σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ
με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την συμπλήρωση και βελτίωση
της εγκεκριμένης μελέτης του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης
επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας ΠΕ Ιωαννίνων»…».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.180,00 € 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
παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την μελέτη «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας
και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων», λαμβάνοντας υπόψη
το γεγονός ότι η ΔΤΕ/ΠΕΙ/ΤΔΠ διαπιστώνει την κατεπείγουσα ανάγκη για την υποστήριξή της στο στάδιο
αυτό, από Τεχνικό Σύμβουλο για την συμπλήρωση και βελτίωση της εγκεκριμένης μελέτης του έργου του
θέματος σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές συνδέσεις του εν λόγω έργου και του κόστους αυτών, καθώς και επί
μέρους προμετρήσεων σε ό,τι αφορά στην κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου του Δ.Κ. Κόνιτσας.


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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1251/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2020 (έργα
ΕΣΠΑ 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 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 αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/0403-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης
2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. οικ. 9598/03-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1846/0308-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση
δαπάνης, για τη μετακίνηση εκτός έδρας των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Δ/νση Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2020, για τις υπηρεσιακές ανάγκες
(συλλογή στοιχείων, επιβλέψεις, παραλαβή αφανών εργασιών, έλεγχος επιμετρήσεων, αυτοψίες
κ.λ.π.) μελετών και έργων του ΕΣΠΑ Ηπείρου.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 5.000,00 € για την κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης,
επτά (7) υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Σεπτεμβρίου –
Οκτωβρίου 2020, και τη διάθεση των απαιτούμενων, ανά ΚΑΕ πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του
έργου της ΣΑΕΠ 018/2 Ηπείρου με Κ.Α. 2011ΕΠ01820003 και τίτλο «Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και
οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές εργασίες», όπως αναλύεται κατωτέρω, ως εξής:
1. ΚΑ 9417 (αποζημίωση χιλιομετρικών αποστάσεων)

3.500,00 €

2. ΚΑ 9418 (ημερήσια αποζημίωση)

1.500,00 €

Σημειώνεται ότι οι μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται για τις Υπηρεσιακές Ανάγκες (συλλογή στοιχείων,
επιβλέψεις, παραλαβή αφανών εργασιών, έλεγχος επιμετρήσεων, αυτοψίες κ.λ.π.) μελετών και έργων
του «ΕΣΠΑ 2014-2020», οι οποίες θα ειδικεύονται σε κάθε εντολή μετακίνησης.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1252/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 29ο
Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 101847/4515/31-07-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με
θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την εκτέλεση άμεσων και επειγουσών εργασιών
καθαρισμού ρεμάτων, χαντακιών, τάφρων κλπ με την απομάκρυνση φερτών υλικών,
επιχωματώσεων, απορριμμάτων κλπ. για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων σε
περιοχές της ΠΕ Θεσπρωτίας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) την υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013)
Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής καθώς και την υπ’ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-92018).
5. Την αριθμ. πρωτ. 101847/4515/31-07-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (αντίγραφο
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1857/03-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.) με θέμα: «Μίσθωση
ιδιωτικών μηχανημάτων για την εκτέλεση άμεσων και επειγουσών εργασιών καθαρισμού ρεμάτων,
χαντακιών, τάφρων κλπ με την απομάκρυνση φερτών υλικών, επιχωματώσεων, απορριμμάτων κλπ.
για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων σε περιοχές της ΠΕ Θεσπρωτίας προς αποφυγή
πλημμυρικών φαινομένων.».
6. 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. 101847/4515/31-07-2020 απόφαση του
Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την εκτέλεση άμεσων και
επειγουσών εργασιών καθαρισμού ρεμάτων, χαντακιών, τάφρων κλπ με την απομάκρυνση φερτών
υλικών, επιχωματώσεων, απορριμμάτων κλπ. για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων σε περιοχές
της ΠΕ Θεσπρωτίας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.», το κείμενο την οποίας παρατίθεται
κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:
«……….

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
AYTOTEΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΤΕΠΕΠΓΟΝ
Ιωάννινα

31 Ιουλίου 2020
Αριθμ. Πρωτ. 101847/4515

Ταχ. Δ/νση

: Πλ. Πύρρου 1

Ταχ. Κώδικας : 452 21
Πληροφορίες
Τηλέφωνο

Δ. Μαυρογιώργος
: (2651) 0 87 313

FAX
E-mail

: (2651) 0 26 475
: prostasia@php.gov.gr

ΘΕΜΑ:

Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την εκτέλεση άμεσων και επειγουσών εργασιών
καθαρισμού ρεμάτων, χαντακιών, τάφρων κλπ με την απομάκρυνση φερτών υλικών,
επιχωματώσεων, απορριμμάτων κλπ. για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων σε περιοχές
της ΠΕ Θεσπρωτίας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.
ΑΠΟΦΑΣΗ

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
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1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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΄)
Τις διατάξεις του Π.Δ. 140 /2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. Α΄ /27-12-2010)
όπως τροποποιήθηκαν με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του
ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής
Μακεδονίας και την αριθ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
Την Υ.Α 1299/2003 «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»,
περί φυσικών – τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών.
Το υπ΄αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ : 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους.
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.

Την με αριθ. πρωτ. 2968/06-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ7Κ446ΜΤΛΒ-ΩΕΥ) απόφαση παράτασης κήρυξης σε
κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, στην οποία μεταξύ άλλων περιοχών αναφέρονται
και περιοχές της Π.Ε. Θεσπρωτίας έως και 07-11-2020
10. Την υπ΄αριθ. 33/2599/08-11-2019 (ΑΔΑ:ΨΡΣΔ7Λ9-4ΑΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Ηπείρου «Καθορισμός της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων-οχημάτων κλπ για
το έτος 2020, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις,
καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λ.π), στην Περιφέρεια Ηπείρου.
11. Το Μητρώο ιδιοκτητών μηχανημάτων έργου, οχημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε
περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις,
σεισμοί δασικές πυρκαγιές τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου
για το έτος 2020.
12. Το γεγονός ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για την άμεση
αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν παρουσιασθεί στην ΠΕ Θεσπρωτίας λόγω των έντονων και
απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν την προηγούμενη περίοδο και αποτελεί κατεπείγουσα
ανάγκη η εκτέλεση καθαρισμού των ρεμάτων, χαντακιών, τάφρων κλπ. ώστε να αποτραπούν πλημμυρικά
φαινόμενα που εγκυμονούν άμεσο κίνδυνο για την ζωή ανθρώπων και την αποτροπή πρόκλησης ζημιών
σε αγαθά και περιουσίες.
9.

Αποφασίζουμε
1.

Την απευθείας ανάθεση στις εταιρείες-φυσικά πρόσωπα ήτοι :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΝΤΙΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΤΟΚΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΝΤΖΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΑΦΜ

ΑΕΤΟΣ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
108969840
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
034146722
ΜΑΥΡΟΥΔΙ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
153032149

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΧ/ΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΜΕ 115354
ΜΕ 51116

10.000,00 €

ΜΕ 91734
ΗΝΒ 6480

10.000,00 €

ΜΕ 51107

5.000,00 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
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ΤΣΕΠΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΟΤΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΝΑΤΣΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΥΜΕΩΝ
ΝΤΡΙΤΣΟΣ
ΔΟΝΑΤΟΣ
ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΟΪΚΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
065324263
ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
108968356
ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
041393089
ΚΟΡΙΤΙΑΝΗ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
021872988
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
109014430
ΓΚΡΙΚΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
041533970

ΜΕ 65503
ΜΕ 74296

10.000,00 €

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΛΥΚΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ 92605

3.500,00 €

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΛΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΜΕ 115786
ΗΝΕ 4188

10.000,00 €

ΜΕ 121881
ΜΕ 34151

10.000,00 €

ΜΕ 94439
ΗΝΕ 7859

8.000,00 €

ΜΕ 107110
ΜΕ 51139

10.000,00 €

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΙΤΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΚΡΙΚΑΣ - ΨΑΚΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν άμεσα τα εν λόγω μέσα και ότι άλλο απαιτηθεί από 31-07-2020
και μέχρι το πέρας των επειγουσών εργασιών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες ανάγκες που έχουν
προκύψει.

2. Εγκρίνει τις ανωτέρω δαπάνες και τη διάθεση πιστώσεων σε βάρος του έργου της
ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000004 και τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών
έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000016) (Υποέργο: Μίσθωση ιδιωτικών
μηχανημάτων για την εκτέλεση άμεσων και επειγουσών εργασιών καθαρισμού ρεμάτων, χαντακιών
τάφρων κλπ με την απομάκρυνση φερτών υλικών, επιχωματώσεων, αυτοφυούς βλάστησης,
απορριμμάτων κλπ. για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων σε περιοχές της ΠΕ Θεσπρωτίας προς
αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων)
Η ακριβής δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά μετά το πέρας των εργασιών.
Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου σε
εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 159 (παρ. 2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010).
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

…………».


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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1253/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 30ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το
διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.
Ιωαννίνων.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 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 Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4382/28-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1814/2907-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα
εξής: «….Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη προϋπολογισμού 28.000,00€ για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο,
Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2020 και τη διάθεση 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: Δαπάνη κίνησης υπαλλήλων
Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2020) σχετικά με τις μετακινήσεις εκτός έδρας συνολικά για 40
υπαλλήλους της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου που απασχολούνται για την
κάλυψη εκτάκτων αναγκών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας (πλημμύρες, θεομηνίες, σεισμούς,
κατολισθήσεις πρανών, πτώσεις λίθων, απομάκρυνση φερτών υλικών, καθιζήσεις, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών,
καθαρισμός δρόμων προς αποφυγή πυρκαγιών, αποκατάσταση ζημιών οφειλομένων σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες που
επικράτησαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών και λοιπών φαινομένων και
γενικότερα κάθε ενδεχόμενη αποκατάσταση και καθαρισμό οδοστρώματος, αποχιονισμούς λόγω χιονοπτώσεων και
παγετών σε ολόκληρο το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο), συνεργασία-συντονισμός με τις ΠΕ Άρτας, Πρέβεζας και
Θεσπρωτίας καθώς με όλους τους Δήμους της ΠΕ Ιωαννίνων, σε θέματα πολιτικής προστασίας, αυτοψίες εθνικού και
επαρχιακού δικτύου (οριζόντια κατακόρυφη σήμανση, λακκούβες, επίβλεψη αποκατάστασης βατότητας κ.λ.π), καθώς και
τις μετακινήσεις των οδηγών για την μεταφορά του προσωπικού όλων των Υπηρεσιών της ΠΕ Ιωαννίνων ανάλογα με τις
ανάγκες των Υπηρεσιών..…».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 28.000,00 € και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου
και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (Υποέργο: Δαπάνη κίνησης υπαλλήλων Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2020), για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για τους μήνες Σεπτέμβριο,
Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2020, των συνολικά 40 υπαλλήλων της Αυτοτελούς Δ/νσης
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, που απασχολούνται για την κάλυψη
εκτάκτων αναγκών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας (πλημμύρες, θεομηνίες, σεισμούς,
κατολισθήσεις πρανών, πτώσεις λίθων, απομάκρυνση φερτών υλικών, καθιζήσεις, καθαρισμός τάφρωνχαντακιών, καθαρισμός δρόμων προς αποφυγή πυρκαγιών, αποκατάσταση ζημιών οφειλομένων σε
δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, πρόληψη και αντιμετώπιση
πλημμυρικών και λοιπών φαινομένων και γενικότερα κάθε ενδεχόμενη αποκατάσταση και καθαρισμό
οδοστρώματος, αποχιονισμός λόγω χιονοπτώσεων και παγετών σε ολόκληρο το εθνικό και επαρχιακό
οδικό δίκτυο), συνεργασία-συντονισμός με τις Π.Ε. Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας καθώς με όλους
τους Δήμους της Π.Ε. Ιωαννίνων, σε θέματα πολιτικής προστασίας, αυτοψίες εθνικού και επαρχιακού
δικτύου (οριζόντια κατακόρυφη σήμανση, λακκούβες, επίβλεψη αποκατάστασης βατότητας κ.λ.π), καθώς
και τις μετακινήσεις των οδηγών για την μεταφορά του προσωπικού όλων των Υπηρεσιών της Π.Ε.
Ιωαννίνων ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1254/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση εθνικής οδού στη θέση Κατάρα (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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3035/31-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1856/03-08-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:
6. Την υπ’ αριθ. 95920/3035/22-07-2020 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
τίτλο : «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού ,επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου
2018-2020>>, Υποέργο: «Αποκατάσταση εθνικής οδού στη θέση Κατάρα(παροχή υπηρεσιών)».
7. Την από 31-07-2020 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 με χωματουργικά
μηχανήματα κατά μήκος της Εθνικής οδού Ιωαννίνων –Τρικάλων στη θέση Κατάρα, που αφορούν τον
καθαρισμό τάφρων, τον καθαρισμό οχετών, την άρση καταπτώσεων και την επισκευή τοίχων αντιστήριξης
είτε από συρματοκιβώτια, είτε λίθινων.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση εθνικής οδού
στη θέση Κατάρα (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού : 24.8 00,00€ (με ΦΠΑ), του Έργου: Συντήρησηαποκατάσταση εθνικού ,επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020>>της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001.…».
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 20182020», για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση εθνικής οδού στη θέση
Κατάρα (παροχή υπηρεσιών», βάσει της από 31-07-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες, με χωματουργικά
μηχανήματα, καθαρισμού τάφρων και οχετών, άρσης καταπτώσεων και επισκευής τοίχων αντιστήριξης,
είτε από συρματοκιβώτια, είτε λίθινα, κατά μήκος της Εθνικής οδού Ιωαννίνων – Τρικάλων, στη θέση
Κατάρα.
 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1255/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση βλαβών μεταλλικού και πλαστικού δικτύου υδροδότησης
γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στα όρια του πρώην Δήμου Παμβώτιδας (παροχή
υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
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. 9610/03-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1882/05-08-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:
6. Την υπ’ αριθ. 101899/3302 από 03-08-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003
και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού –
υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», Υποέργο: «Αποκατάσταση βλαβών μεταλλικού και
πλαστικού δικτύου υδροδότησης γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στα όρια του πρώην δήμου
Παμβώτιδας (παροχή υπηρεσιών)».
7. Την από 03-08-2020 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 την άμεση
αντιμετώπιση προβλημάτων διαρροής του δικτύου ύδρευσης και άρδευσης παραγωγικών μονάδων στην
ευρύτερη περιοχή της Παμβώτιδας, αφού εντοπίζονται πολλές βλάβες που έχουν ως αποτέλεσμα την
καθυστέρηση ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων και έλλειψη νερού στο ζωικό κεφάλαιο. Θα γίνουν επισκευές
σε σωλήνες μεταλλικούς και πλαστικούς υψηλής πίεσης, καθώς και αποκατάστασης στομίου υδροληψίας.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση βλαβών
μεταλλικού και πλαστικού δικτύου υδροδότησης γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στα όρια του πρώην
δήμου Παμβώτιδας (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 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 εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση βλαβών μεταλλικού και πλαστικού δικτύου υδροδότησης γεωργοκτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων στα όρια του πρώην Δήμου Παμβώτιδας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 03-082020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το
γεγονός ότι αφορά σε εργασίες επισκευής μεταλλικών και πλαστικών σωλήνων υψηλής πίεσης, καθώς
επίσης και αποκατάστασης στομίου υδροληψίας, για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων διαρροής
του δικτύου ύδρευσης και άρδευσης των παραγωγικών μονάδων, στην ευρύτερη περιοχή της
Παμβώτιδας, λόγω των βλαβών που εντοπίστηκαν και είχαν ως αποτέλεσμα τόσο την καθυστέρηση
ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων όσο και την έλλειψη νερού στο ζωικό κεφάλαιο.


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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1256/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 του Πρακτικού 2/23-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, για το έργο
«Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την εκπόνηση μελετών και σχεδίων δράσεων στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CI-NOVATEC», προϋπολογισμού € 10.200,00 με ΦΠΑ του
Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 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).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/2410-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
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. 13/721/22-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η
διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, η
κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, και η συγκρότηση της
Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 10.200,00 με ΦΠΑ
(8.225,80 € πλέον ΦΠΑ 1.974,20 €), για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Υπηρεσίες
εξωτερικού συμβούλου για την εκπόνηση μελετών και σχεδίων δράσεων στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου «CI-NOVATEC», του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής
Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020» της ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 2018ΕΠ31860009. Η
διακήρυξη θα αφορά στα κάτωθι παραδοτέα: D.5.3.2: «Development of the regional study as
part of joint comparative study» (Εκπόνηση Περιφερειακής Μελέτης). D.5.3.3: «Development of
the regional Policy paper” (Εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης Τουριστικής
Ανάπτυξης). D.5.3.4: «Promotion of the Strategy Paper to Region of Epirus and Greek national
actors (Συμμετοχή στην ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου και προώθηση του στην Περιφέρεια
Ηπείρου).
7. Την αριθμ. 15/874/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το
Πρακτικό 1/12-06-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών
και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού του
θέματος, σύμφωνα με το οποίο, αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία "ΒΑΝΙΔΗΣ Χ.
ΙΩΑΝΝΗΣ" δτ "MEDIA SUITE", η οποία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης
συμμετοχής στον διαγωνισμό, η τεχνική της προσφορά πληροί τους όρους και τις απαιτήσεις της
Διακήρυξης και βαθμολογήθηκε με απόλυτο βαθμό 100, η δε οικονομική της προσφορά έγινε
αποδεκτή, με συνολικό ποσό προσφοράς € 7.300,00 με ΦΠΑ.
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3248/30-07-2020 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1825/30-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η
υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού του θέματος που αφορά στην κατακύρωση του διαγωνισμού.
9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το Πρακτικό 2/23-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης)
της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της αριθμ.
πρωτ. 61275/1975/25-05-2020 διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προϋπολογισμού €
10.200,00 με ΦΠΑ (8.225,80 € πλέον ΦΠΑ 1.974,20 €) για το έργο «Υπηρεσίες εξωτερικού
συμβούλου για την εκπόνηση μελετών και σχεδίων δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
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«CI-NOVATEC», του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY
2014-2020», του έργου της ΣΑΕΠ 318/6 με ΚΑ 2018ΕΠ31860009
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 "ΒΑΝΙΔΗΣ Χ.
ΙΩΑΝΝΗΣ" δτ "MEDIA SUITE", η οποία αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, βάσει
του Πρακτικού 1/12-06-2020 της επιτροπής Διενέργειας, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 15/874/19-062020 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.



Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων
Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του συνοπτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της
αριθμ. πρωτ. 61275/1975/25-05-2020 διακήρυξης, προϋπολογισμού € 10.200,00 με ΦΠΑ (8.225,80
€ πλέον ΦΠΑ 1.974,20 €) για το έργο «Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την εκπόνηση μελετών
και σχεδίων δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CI-NOVATEC», του Διασυνοριακού
Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020», του έργου της ΣΑΕΠ 318/6
με ΚΑ 2018ΕΠ31860009
στην εταιρεία "ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ" δτ "MEDIA SUITE", η οποία πληροί τις αναγκαίες
προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό, η τεχνική της προσφορά πληροί τους όρους
και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και βαθμολογήθηκε με απόλυτο βαθμό 100, και η οικονομική της
προσφορά έγινε αποδεκτή, με συνολικό ποσό προσφοράς € 7.300,00 με ΦΠΑ, βάσει του Πρακτικού
1/12-06-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και
οικονομικών προσφορών) της επιτροπής Διενέργειας, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 15/874/19-062020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισε,
ήταν πλήρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό 2/23-072020 της Επιτροπής Διενέργειας.



Εγκρίνει την σύναψη συμβάσεως με την ανωτέρω μειοδότρια εταιρεία "ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ" δτ
"MEDIA SUITE", ως ανάδοχο παροχής υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «Υπηρεσίες
εξωτερικού συμβούλου για την εκπόνηση μελετών και σχεδίων δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης
του έργου «CI-NOVATEC», του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE ITALY 2014-2020», στο ποσό των € 7.300,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της
ΣΑΕΠ 318/6 με ΚΑ 2018ΕΠ31860009 και τίτλο «CI-NOVATEC, MIS 5003479, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ, GR-IT 2014-2020».
……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2
Της συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης συνοπτικού
διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την επιλογή αναδόχου για τις
"Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την εκπόνηση μελετών και σχεδίων
δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “CI-NOVATEC: Πελατειακή Ευφυία για
καινοτόμα τουριστικά οικοσυστήματα - Customer Intelligence for Innovative
Tourism Ecosystems”, (κωδικός έργου MIS 5003479)" προϋπολογισμού δαπάνης
δέκα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (10.200,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής προσφορά.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 2018ΕΠ31860009 και
τίτλο «CI-NOVATEC, MIS 5003479, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, GR-IT 2014-2020»
(Αριθμός διακήρυξης: 61275/1975/25-05-2020)
Στα Ιωάννινα την 23η Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. στο κτίριο της
Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1- Διοικητήριο, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη
της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τις
"Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την εκπόνηση μελετών και σχεδίων δράσεων στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου “CI-NOVATEC: Πελατειακή Ευφυία για καινοτόμα
τουριστικά οικοσυστήματα - Customer Intelligence for Innovative Tourism Ecosystems”, η
οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 13/721/22.05.2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να προβούν στην αποσφράγιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν τα μέλη της Επιτροπής:
1. Λύγδα Ασημούλα, υπάλληλος (Μ.Υ.) του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής
Ανάπτυξης, της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου,
του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Α΄.
2. Μπακοπούλου Ευγενία, Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής
Ανάπτυξης της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου,
του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Α΄,
3. Βλάχου Ελένη, Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης Περιφερειακών
Συστημάτων, της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Α ΄,
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
 την με Α.Π: 61275/1975/20.05.2020 Διακήρυξη του διαγωνισμού και ειδικότερα
το άρθρο 3.2 αυτής
 την με αιθμ. 15/874/19.06.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Ηπείρου
 το υπ' αριθμ. 89342/2817/10.07.2020 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού με το οποίο καλούσε τον προσωρινό μειοδότη "ΒΑΝΙΔΗΣ Χ.
ΙΩΑΝΝΗΣ" δτ. "MEDIA SUITE" να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
εξέτασε τον σφραγισμένο φάκελο που υποβλήθηκε από τον προσωρινό μειοδότη και
έλαβε τον Α.Π.: 94587/2981/20.07.2020 και αφού διαπίστωσε ότι αυτός υποβλήθηκε
εμπρόθεσμα προέβη στην αποσφράγισή του και τον έλεγχο του περιεχομένου του.
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Η επιτροπή εξέτασε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και διαπίστωσε ότι αυτά είναι
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 της διακήρυξης

Κατόπιν των ανωτέρω και όπως καθορίζεται από τους όρους της διακήρυξης, η
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού ομόφωνα εισηγείται:
την κατακύρωση του διαγωνισμού στη εταιρεία «ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ"
δτ
"MEDIA SUITE» με ποσό προσφοράς επτά χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 7.300,00)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Το παρόν πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε τρία (3)
αντίτυπα και στη συνέχεια θα διαβιβαστεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Ηπείρου.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.
Ιωάννινα, 23 Ιουλίου 2020

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΛΥΓΔΑ ΑΣΗΜΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1257/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της
Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου έτους 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
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διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 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 αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/0403-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης
2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3264/31-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1833/31-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη
την αριθμ. 79/5/02-01-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, εισηγείται την
έγκριση δαπάνης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις και οδοιπορικών εξόδων είκοσι πέντε (25)
υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο
Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2020 για τις υπηρεσιακές ανάγκες (έλεγχο επενδύσεων ενταγμένων σε
προγράμματα ΕΣΠΑ του Αναπτυξιακού Νόμου, 3299/2004 - ΣΑΕΠ 018/8, Κ.Ε 2011ΕΠ01880009)
για πιστοποίηση, ολοκλήρωση και ανάκληση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, αυτοψίες για
καταγγελίες και τυχόν παρατυπίες, έλεγχο μακροχρόνιων υποχρεώσεων κ.λ.π.).
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 19.500,00 € για τις εκτός έδρας μετακινήσεις και οδοιπορικά έξοδα,
είκοσι πέντε (25) υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το
δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου 2020 για τις υπηρεσιακές ανάγκες (έλεγχο επενδύσεων ενταγμένων σε
προγράμματα ΕΣΠΑ του Αναπτυξιακού Νόμου, 3299/2004 - ΣΑΕΠ 018/8, Κ.Ε 2011ΕΠ01880009 για
πιστοποίηση, ολοκλήρωση και ανάκληση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, αυτοψίες για καταγγελίες
και τυχόν παρατυπίες, έλεγχο μακροχρόνιων υποχρεώσεων κ.λ.π.), και τη διάθεση των απαιτούμενων,
ανά ΚΑΕ πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/2 Ηπείρου με Κ.Α.
2011ΕΠ01820003 και τίτλο «Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές
εργασίες», όπως αναλύεται κατωτέρω, ως εξής:
1. ΚΑ 9417 (αποζημίωση χιλιομετρικών αποστάσεων)

15.000,00 €

2. ΚΑ 9418 (ημερήσια αποζημίωση)
4.500,00 €
……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1259/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 36ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και
κίνησης, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών
Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, με διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς
μειοδοτικού 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.
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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, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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 της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7694/25-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2500/25-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων Ο.Ε. 2019), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«…. Η υπηρεσία μας, προκειμένου να προχωρήσει στη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού για την ανάδειξη
προμηθευτών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και
των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 2021, απέστειλε σχετικό έγγραφο προς τα
Νομικά Πρόσωπα, με το οποίο ζητούσε να της γνωστοποιήσουν τις ανάγκες τους σε καύσιμα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης, όπως προέκυψε από τα εβδομαδιαία δελτία μέσων τιμών καυσίμων
της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων, ανέρχεται στο ποσό των 877.716,24 €, συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α., εκ των οποίων:
 Η πληρωμή του πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, ποσού ύψους
87.600,05 €, με Φ.Π.Α., θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2021 (Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 1512.01), στον οποίο
θα εγγραφεί, από το αρμόδιο τμήμα, επαρκής πίστωση.
 Η πληρωμή των καυσίμων κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη απλή και πετρέλαιο κίνησης), για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, ποσού ύψους 302.273,16 €, με Φ.Π.Α., θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2018ΕΠ53000003 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή
– συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου
2018-2020» [Υποέργο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων των μηχανημάτων και οχημάτων της Δ/νσης Πολιτικής
Προστασίας (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων), έτους 2021»].
Ο διαγωνισμός θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά,
αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %).
Παρακαλούμε όπως:
 Εγκρίνετε τη δαπάνη ύψους 87.600,05 €, 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 1512.01.
 Εγκρίνετε τη δαπάνη ύψους 302.273,16 €, 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 έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α 2018ΕΠ53000003 «Συντήρηση οδικού δικτύου
Ηπείρου και επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» [Υποέργο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων των μηχανημάτων και οχημάτων
της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων), έτους 2021»].
Χορηγήσετε έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τη διενέργεια του διαγωνισμού προμήθειας
πετρελαιοειδών και το ύψος της σχετικής δαπάνης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 37
του Ν. 4257/2014. ….».
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Για τις ανάγκες διενέργειας του ηλεκτρονικού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, για το έτος 2021, για τις ανάγκες της
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της,
Α. Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού 87.600,05 € με ΦΠΑ, για την προμήθεια
πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2021,
τη διάθεση πίστωσης € 0,01 σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου /Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων έτους 2020, στον Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 1512.01 καθώς και
τη δέσμευση των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου /Περιφερειακή
Ενότητα Ιωαννίνων οικονομικού έτους 2021, για ποσό 87.600,05 € με ΦΠΑ στον Ε.Φ. 072 ΚΑΕ
1512.01 (πολυετής δέσμευση υποχρέωσης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» και του άρθρου 37 παρ. 1 του Ν. 4257/2014 και
Β. Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού 302.273,16 € με ΦΠΑ, για την προμήθεια
καυσίμων κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη απλή και πετρέλαιο κίνησης), για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2021, και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων
σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 2018ΕΠ53000003 «Συντήρηση οδικού
δικτύου Ηπείρου και επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης
Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» {Υποέργο: Προμήθεια υγρών
καυσίμων των μηχανημάτων και οχημάτων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων), έτους 2021}.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1263/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 40ο
Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 1049/05-08-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί
έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για την δημοσίευση στον τοπικό
ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο, ενημερωτικού υλικού και οδηγιών προς τους
κτηνοτρόφους της Περιφέρειας Ηπείρου για τον Καταρροϊκό Πυρετό.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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.
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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, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. πρωτ. 1049/05-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (αντίγραφο
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1897/05-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.) περί
έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για την δημοσίευση στον τοπικό
ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο, ενημερωτικού υλικού και οδηγιών προς τους κτηνοτρόφους
της Περιφέρειας Ηπείρου για τον Καταρροϊκό Πυρετό.
7. 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 87/0706-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 1049/05-08-2020
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και
ανάθεσης για την δημοσίευση στον τοπικό ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο, ενημερωτικού υλικού
και οδηγιών προς τους κτηνοτρόφους της Περιφέρειας Ηπείρου για τον Καταρροϊκό Πυρετό, το
κείμενο την οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:
«………..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ.ΟΙΚ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Πληροφ.: Αικ. Ντόντορου
Τηλ.: 2651087152
Fax: 26510-30250
Email: k.ntontorou@php.gov.gr

Ιωάννινα : 05-08-2020
Αρ. Πρωτ.: 10409
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1.

Το 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’)
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 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)} και τις διατάξεις του
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν.
4605/2019 (ΦΕΚ Α’52), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ.
80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν.
4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125).
5. 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).
6. Τα υπ. αριθμ. 1694/198648/20-7-2020, 1791/213151/31-7-2020 & 1084/215891/4-8-2020
έγγραφα του Τμήματος λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων του ΥΠ.Α.Α.Τ.
7.

Την ανάγκη κατεπείγουσας ενημέρωσης των κτηνοτρόφων για την λήψη προληπτικών
μέτρων προστασίας της κτηνοτροφίας από τον Καταρροϊκό Πυρετό.
Αποφασίζει

Την έγκριση δαπάνης, την διάθεση πίστωσης και την ανάθεση ποσού ύψους πέντε
χιλιάδων ευρώ (5.000€) με Φ.Π.Α.
σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, του ΕΦ 072 και
ΚΑΕ 0841 για την δημοσίευση στον τοπικό ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο ενημερωτικού υλικού
και οδηγιών προς τους κτηνοτρόφους της Περιφέρειας Ηπείρου για τον Καταρροϊκό Πυρετό.
Η ανάθεσή γίνει θα σε 13 (δεκατρείς) ημερήσιες και 9 (εννέα) εβδομαδιαίες τοπικές
εφημερίδες της Περιφέρειας Ηπείρου οι οποίες είναι καταχωρημένες στο ηλεκτρονικό μητρώο
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της Γ.Γ. Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Α.Π. Ε287/23-7-2020) και θα περιλαμβάνει από τρείς
(3) δημοσιεύσεις στον ημερήσιο τύπο και από μια (1) δημοσίευση στον εβδομαδιαίο τύπο.
Η παρούσα 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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
………».
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1264/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση κεντρικού ρέματος στράγγισης στη θέση ¨Γιογλή¨ Καστρίτσας (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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
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. 9609/03-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1883/05-08-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:
6. Την υπ’ αριθ. 101907/3305 από 03-08-2020 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: «Αποκατάσταση κεντρικού ρέματος στράγγισης στη θέση ¨Γιογλή¨ Καστρίτσας (παροχή
υπηρεσιών)».
7. Την από 03-08-2020 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 του διπλού
κεντρικού ρέματος στράγγισης πολλών περιοχών της Παμβώτιδας, στη θέση ‘’Γιογλή’’ Καστρίτσας, όπου
λόγω των πολλών χρόνων που έχει να καθαριστεί έχουν δημιουργηθεί προσχώσεις και βλάστηση, με
αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η απορροή μεγάλου όγκου νερού προς την Λίμνη. Με δεδομένο ότι είναι η
κύρια δίοδος των νερών προς την Λίμνη, απαιτείται άμεσα καθαρισμός και προστασία.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση κεντρικού
ρέματος στράγγισης στη θέση ¨Γιογλή¨ Καστρίτσας (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …».
7. 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
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κεντρικού ρέματος στράγγισης στη
θέση ¨Γιογλή¨ Καστρίτσας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 03-08-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες
καθαρισμού και προστασίας του διπλού κεντρικού ρέματος στράγγισης, πολλών περιοχών της
Παμβώτιδας, στη θέση “Γιογλή” Καστρίτσας, λόγω των προσχώσεων και της βλάστησης που έχουν
δημιουργηθεί, από το μη καθαρισμό πολλών χρόνων, με αποτέλεσμα τη δυσκολία απορροής μεγάλου
όγκου της κύριας διόδου νερού προς τη λίμνη.
 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1265/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 42ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος και λοιπών υλικών αποκατάστασης οδού πρόσβασης
στο Δ.Δ. Δροσοχωρίου».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
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. 9776/05-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1884/05-08-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη :
6. Την υπ’ αριθ. 101901/3303 από 03-08-2020 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», Υποέργο: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος και λοιπών υλικών
αποκατάστασης οδού πρόσβασης στο Δ.Δ. Δροσοχωρίου».
7. Την από 05-08-2020 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 αποκατάσταση
φθαρμένων και ρηγματωμένων τμημάτων του ασφαλτοτάπητα στην είσοδο του Δροσοχωρίου, επί του
Επαρχιακού οδικού δικτύου, καθώς και την επένδυση με σκυρόδεμα τάφρου διευθέτησης των ομβρίων. Στο
συγκεκριμένο σημείο υπήρχε κατολίσθηση η οποία έχει σταθεροποιηθεί το τελευταίο διάστημα και μπορεί
πλέον να αποκατασταθεί ο τάπητας..
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Προμήθεια ασφαλτομίγματος και λοιπών υλικών
αποκατάστασης οδού πρόσβασης στο Δ.Δ. Δροσοχωρίου», 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 εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος και λοιπών υλικών
αποκατάστασης οδού πρόσβασης στο Δ.Δ. Δροσοχωρίου», βάσει της από 05-08-2020 τεχνικής έκθεσης
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι αφορά στην προμήθεια υλικών για
την αποκατάσταση φθαρμένων και ρηγματωμένων τμημάτων του ασφαλτοτάπητα στην είσοδο του
Δροσοχωρίου, επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου, καθώς και την επένδυση, με σκυρόδεμα, τάφρου
διευθέτησης των ομβρίων, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο υπήρχε κατολίσθηση η οποία έχει
σταθεροποιηθεί το τελευταίο διάστημα και μπορεί πλέον να αποκατασταθεί ο τάπητας.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1266/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 24-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-07-2020
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - προστασία πρανών (τοίχος αντιστήριξης) στη θέση
Ξηρόκαμπος της Ε.Ο. 12 (Άνω Καλεντίνη – Ξηρόκαμπος - όρια Ν. Καρδίτσας)»,
προϋπολογισμού € 140.000,00 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.
-146-

ΑΔΑ: ΩΣΥ67Λ9-ΩΛΞ

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 € 140.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.008 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 πρανών (τοίχος αντιστήριξης) στη θέση Ξηρόκαμπος της Ε.Ο. 12
(Άνω Καλεντίνη – Ξηρόκαμπος - όρια Ν. Καρδίτσας)».
8. Την αριθμ. 14/797/05-06-2020 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 «Συντήρηση - προστασία πρανών
(τοίχος αντιστήριξης) στη θέση Ξηρόκαμπος της Ε.Ο. 12 (Άνω Καλεντίνη – Ξηρόκαμπος όρια Ν. Καρδίτσας)», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ,
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 112.903,22 € και συνολικής δαπάνης € 140.000,00 με ΦΠΑ
με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1136/29-05-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. πρωτ. 936/29-05-2020
απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Άρτας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του
Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.008 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 1136 και αρ. πρωτ. 1508/28-04-2020 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1158 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. 16/960/29-06-2020 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 23-06-2020 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. 1752/30-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1831/30-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει
προς έγκριση, το από 24-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 24-07-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΚΑΤΕΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα οκτώ και εβδομήντα
εννέα εκατοστά επί τοις εκατό (48,79 %) και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 57.816,98 €
και συνολική δαπάνη 71.693,06 € με ΦΠΑ.
11. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 24-07-2020 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 24-07-2020, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90929, για
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - προστασία πρανών (τοίχος
αντιστήριξης) στη θέση Ξηρόκαμπος της Ε.Ο. 12 (Άνω Καλεντίνη – Ξηρόκαμπος - όρια Ν.
Καρδίτσας)», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και
αναθεώρηση) 112.903,22 € και συνολικής δαπάνης € 140.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των
πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.008 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 «ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα
οκτώ και εβδομήντα εννέα εκατοστά επί τοις εκατό (48,79 %) και προσφερόμενο ποσό
57.816,98 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 71.693,06 € 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)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ)
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:
«Συντήρηση - προστασία πρανών (τοίχος αντιστήριξης) στη θέση Ξηρόκαμπος της
ε.ο. 12 (Άνω Καλεντίνη-Ξηρόκαμπος-όρια Ν. Καρδίτσας)».
Στην Άρτα σήμερα την 24.07.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1000 πμ συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου
221 του Ν 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με το Αρ. Πρωτ. 16/960/29.06.2020 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. 90929 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
7.

Γεώργιος Μισηρλής, ΠΕ Μηχανικός, Πρόεδρος,

8.

Μιχάλης Κατσιμπόκης, ΠΕ Μηχανικός, Μέλος, και

9.

Χρήστος Μαυροπάνος, ΤΕ Μηχανικός, Μέλος,

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η
21.07.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 1000 πμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών η 24.07.2020, 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 ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ
20/07/2020 13:22:02
2
ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
20/07/2020 16:51:13
3
ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
20/07/2020 19:56:54
4
ΚΑΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
20/07/2020 21:06:08
5
ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ.
21/07/2020 01:01:41
Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.
6
ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
21/07/2020 09:30:44
7
Λ ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
21/07/2020 09:32:06
8
ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
21/07/2020 09:55:56
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:
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Α/
Α

Α/Α
καταθ.

1
2
3

160007
160242
160313

4
5
6
7
8

160191
160115
160285
160298
160335

Επωνυμία προσφέροντα

Ποσοστό

ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ.
Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.
ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ
ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΚΑΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Λ ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

48,79 %
46,78 %

Προσφερόμενο ποσό
(χωρίς απρόβλεπτα,
αναθεώρηση & ΦΠΑ)
50.274,18 €
52.247,56 €

46,66 %

52.370,84 €

44,00
43,14
39,39
36,73
23,00

54.977,37
55.823,26
59.505,39
62.114,06
75.593,89

%
%
%
%
%

€
€
€
€
€

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 2.258,06 € 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. Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών προσφορών
κατά σειρά μειοδοσίας:
Προσφερόμενο ποσό
Α/
Α/Α
Επωνυμία προσφέροντα
Ποσοστό
(χωρίς απρόβλεπτα,
Α
καταθ.
αναθεώρηση & ΦΠΑ)
1
160007
ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
48,79 %
50.274,18 €
2
160242
ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
46,78 %
52.247,56 €
3
160313
ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ.
46,66 %
52.370,84 €
Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.
4
160191
ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ
44,00 %
54.977,37 €
5
160115
ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
43,14 %
55.823,26 €
6
160285
ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
39,39 %
59.505,39 €
7
160298
ΚΑΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
36,73 %
62.114,06 €
8
160335
Λ ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
23,00 %
75.593,89 €
Μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται η
εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ». 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
σαράντα οκτώ και εβδομήντα εννέα εκατοστά επί τοις εκατό (48,79 %) στις τιμές του
Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 50.274,18 € χωρίς απρόβλεπτα,
αναθεώρηση και ΦΠΑ.
Άρτα, 24.07.2020
Η Επιτροπή
1. Γεώργιος Μισηρλής

2. Μιχάλης Κατσιμπόκης

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1267/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 44ο
Έγκριση του από 24-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-07-2020
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας»,
προϋπολογισμού 150.000,00 € 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
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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 € 150.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.002 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 - συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας».
8. Την αριθμ. 15/892/19-06-2020 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 «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού
πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ,
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 120.967,74 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 150.000,00 €,
με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1239/11-06-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. πρωτ. 925/09-06-2020
απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Άρτας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του
Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.002 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 1133 και αρ. πρωτ. 1505/28-04-2020 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1155 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. 16/959/29-06-2020 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
προέκυψαν από την από 24-06-2020 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. 1826/05-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1896/05-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει
προς έγκριση, το από 24-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 24-07-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ,
η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα τέσσερα και εξήντα επτά εκατοστά επί
τοις εκατό (54,67 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό
54.834,47 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 67.994,74 €.
11. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 24-07-2020 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 24-07-2020, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90641, για
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου
ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και
αναθεώρηση) 120.967,74 € και συνολικής δαπάνης 150.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των
πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.002 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 «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα τέσσερα
και εξήντα επτά εκατοστά επί τοις εκατό (54,67 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και
προσφερόμενο ποσό 54.834,47 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 67.994,74 € 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)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ)
Στην Άρτα σήμερα της 24.07.2020, ημέρα Παρασκευή 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. 16/959/29.06.2020
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής μετά την από 24.06.2020 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 «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού πεδινού
δικτύου ΠΕ Άρτας», η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 90641 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,
δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 20PROC006917685 2020-06-24.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Βασιλική Λαμπρούση, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Πάργας, Πρόεδρος,
2. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων, Περιφέρεια Ηπείρου, Μέλος, και
3. Ιωάννης Μήτρου, ΤΕ Μηχ/γων Ηλεκ/γων Μηχανικών, Δήμος Πάργας, Μέλος,
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η
21.07.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 1000 πμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών η 24.07.2020, ημέρα Παρασκευή 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 90641 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

Επωνυμία Προσφέροντα

Ημερομηνία
υποβολής
προσφοράς

Ώρα
υποβολής
προσφοράς

1

ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

20/07/2020

17:31:44

2

ΚΑΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

20/07/2020

20:34:11

3

ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

21/07/2020

08:33:05

4

ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ

21/07/2020

09:01:40

5

Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ

21/07/2020

09:18:19

6

ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

21/07/2020

09:26:45

7

Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

21/07/2020

09:32:15

8

ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

21/07/2020

09:48:00

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών.
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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

Επωνυμία Προσφέροντα

Α/Α κατάθεσης

1

ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

160252

2

ΚΑΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

160294

3

ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

159934

4

ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ

160055

5

Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ

160317

6

ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

160331

7

Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

160332

8
ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
160323
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

Επωνυμία Προσφέροντα

Έκπτωση
%

Προσφερόμενο
ποσό
(χωρίς ΦΠΑ)

1

ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ

54,67

54.834,47

2

ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

48,28

62.563,76

3

Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

41,81

70.386,10

4

Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ

40,00

72.580,65

5

ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

39,52

73.163,31

6

ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

38,14

74.836,64

7

ΚΑΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

34,00

79.838,71

8
ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
30,08
84.581,14
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:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
α/α Επωνυμία Προσφέροντα
ΤΕΥΔ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΟΣΟ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
(€)
ΙΔΡΥΜΑ
e-81089
1
ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ
20/07/2020
2.420,00
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΤΜΕΔΕ
e-81174
2
ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21/07/2020
2.419,35
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΤΜΕΔΕ
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e-81179
21/07/2020
2.419,35
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΤΜΕΔΕ
e-81138
Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ.
4
21/07/2020
2.420,00
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΕΔΕ
e-80597
ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ
5.
16/07/2020
2.420,00
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΜΕΔΕ
e-81143
6
ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
21/07/2020
2.420,00
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΤΜΕΔΕ
e-80891
ΚΑΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ
7
17/07/2020
2.419,35
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΗ
ΤΜΕΔΕ
e-79757
ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ
8
09/07/2020
2.419,35
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΜΕΔΕ
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.
3

Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, όλοι οι οικονομικοί φορείς υπέβαλαν
εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (εγγυήσεις του ΤΜΕΔΕ), οι οποίες φέρουν προηγμένη
ψηφιακή υπογραφή και για το λόγω αυτό δεν ισχύει η υποχρέωση υποβολής σε έντυπη
μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο της πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή.
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

Επωνυμία Προσφέροντα

Έκπτωση
%

Προσφερόμενο
ποσό
(χωρίς ΦΠΑ)

Παρατηρήσεις

1

ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ

54,67

54.834,47

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

2

ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

48,28

62.563,76

ΔΕΚΤΟΣ

3

Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

41,81

70.386,10

ΔΕΚΤΟΣ

4

Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ.
ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ

40,00

72.580,65

ΔΕΚΤΟΣ

5

ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ

39,52

73.163,31

ΔΕΚΤΟΣ

6

ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

38,14

74.836,64

ΔΕΚΤΟΣ

7

ΚΑΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

34,00

79.838,71

ΔΕΚΤΟΣ

8

ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

30,08

84.581,14

ΔΕΚΤΟΣ

Μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται
η εργοληπτική επιχείρηση ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ.
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Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την Διακήρυξη του έργου «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας»
η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 15/892/19.06.2020 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 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ, η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα
τέσσερα και εξήντα επτά εκατοστά επί τοις εκατό (54,67 %) στις τιμές του Τιμολογίου της
μελέτης και προσφερόμενο ποσό 54.834,47 € χωρίς ΦΠΑ και 67.994,74 € με ΦΠΑ.
Άρτα, 24.07.2020
Η Επιτροπή
1. Βασιλική Λαμπρούση

2. Αλεξάνδρα Βέλιου

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1268/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 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. 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.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
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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
προέκυψαν από την από 24-06-2020 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. 1801/04-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1863/04-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει
προς έγκριση, το από 24-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 24-07-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, 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 χωρίς ΦΠΑ 61.248,05 € και συνολική
δαπάνη 75.947,58 € με ΦΠΑ.
11. 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), 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, 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.
 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)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (1o)
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 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας σήμερα στις 30-7-2020, ημέρα
Πέμπτη 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 μετά το από 24-6-2020 αποτέλεσμα κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, συνήλθαμε
σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών
των οικονομικών φορέων που υποβλήθηκαν μέχρι την 27-7-2020 για τον ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την από 26-6-2020 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC006927798).
Ο Πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με
χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr, με
αριθμό συστήματος 90836.
Διαπιστώθηκε οτι υπέβαλλαν προσφορές οκτώ (8) οικονομικοί φορείς, ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8

Οικονομικός φορέας
ΤΣΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ¨Α. ΤΣΩΡΟΣ - Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.¨
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με δ.τ.
«ME.KON. Α.Ε.»
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε
MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο MAYCON HELLAS CONSTRUCTION
COMPANY S.A
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

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

Α/Α

Οικονομικός φορέας

1
2
3

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
ΤΣΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ¨Α. ΤΣΩΡΟΣ - Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.¨
ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ, με δ.τ. «ME.KON. Α.Ε.»
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο MAYCON HELLAS
CONSTRUCTION COMPANY S.A
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε

4
5
6
7
8

62,03 %
59,05 %
57,05 %
57,00 %
55,00 %
55,00 %
43,07 %
30,08 %

(Επισημαίνεται ότι οι προσφορές των οικονομικών φορέων «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A» και
«ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» είναι
ισότιμες και η σειρά παρουσίασής τους είναι μόνο ενδεικτική. Σε περίπτωση απόρριψης των προηγούμενων
οικονομικών φορέων με μεγαλύτερα ποσοστά έκπτωσης, θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ τους, σύμφωνα
με το άρθρο 4.1.ι της διακήρυξης).
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη
σειρά μειοδοσίας, έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης, ήτοι την ΤΕΥΔ και
την εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς
υπέβαλαν εγγυητικές επιστολές συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης του ΤΜΕΔΕ, οι οποίες φέρουν ψηφιακή
υπογραφή και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η προσκόμιση πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,
σύμφωνα με το άρθρο 3.5.β της διακήρυξης. Η επιτροπή διαγωνισμού διαπίστωσε αυθημερόν την έγκυρη
έκδοση των εγγυητικών επιστολών, μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του ΤΜΕΔΕ (https://validate.tmede.gr).
Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω «Πίνακα παραδεκτών προσφορών κατά
σειρά μειοδοσίας»:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Μέση
έκπτωση

Α/Α

Οικονομικός φορέας

1
2
3

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
ΤΣΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ¨Α. ΤΣΩΡΟΣ - Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.¨
ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ, με δ.τ. «ME.KON. Α.Ε.»
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο MAYCON HELLAS
CONSTRUCTION COMPANY S.A
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε

4
5
6
7
8

62,03 %
59,05 %
57,05 %
57,00 %
55,00 %
55,00 %
43,07 %
30,08 %

Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, και σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.η της διακήρυξης, η
Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου «Οριζόντια, κατακόρυφη σήμανση
και στηθαία ασφαλείας επαρχιακού οδικού δικτύου» στον μειοδότη «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).
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται σε τέσσερις (4) σειρές.
Άρτα, 30-7-2020
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. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1269/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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
Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της 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
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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 € 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. 10/558/1504-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 1142 και αρ. πρωτ. 1513/2804-2020 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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1803/04-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1862/04-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία
λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της από 03-08-2020 ηλεκτρονικής κλήρωσης από το
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ΜΗΜΕΔ, εισηγείται την συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης έργου «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 120.000,00 € με ΦΠΑ, με ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού την 04.09.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα
γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας.
10. 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 04.09.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. 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
120.000,00 € με ΦΠΑ, 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, 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, και ορίζει τα
μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
Τακτικά μέλη:
1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΗΣ, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 2681362225, giamouris@arta.gr
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ,
2682362163, kats7070@yahoo.gr
3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ,
prasino@1485.sysefxis.gov.gr

ΠΕ

Γεωπονίας,

ΔΗΜΟΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ,

2682025200,

Αναπληρωματικά μέλη:
1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ,
2681363345, x.papavasileiou@peartas.gov.gr
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΣΗΡΛΗΣ, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ,
2683360614, texniki.ypiresia@1535.sysefxis.gov.gr
3. ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, 2681363341,
mvasileiadi@peartas.gov.gr
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1270/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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
Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της 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).
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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».
6. 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. 1514/2804-2020 & 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.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1819/04-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1876/04-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία
λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της από 03-08-2020 ηλεκτρονικής κλήρωσης από το
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ΜΗΜΕΔ, εισηγείται την συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης έργου «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 ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού την 28-08-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας.
Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

8.

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 28-08-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. 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, 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, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω
Επιτροπής, ως εξής:
Τακτικά μέλη:
1.

ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΚΟΥΦΑ 2681083214 vasilaki@nskoufas.gr

2.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682028267
mak4studie@yahoo.gr

3.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682028779
litsaipreveza@yahoo.gr

Αναπληρωματικά μέλη:
1.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΚΑΣ ΠΕ Μηχανολόγων
2682089002 thm@1485.syzefxis.gov.gr

2.

ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ
Λοιποί
stavrakas@1485.syzefxis.gov.gr

3.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΡΑΣΣΑ ΠΕ Χημικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682060602
perivallon@1485.syzefxis.gov.gr

ΤΕ

Μηχανικών

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2682089009

……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1271/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης 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.
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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 € 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».
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1768/31-07-2020 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1835/31-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Σας γνωρίζουμε ότι με την Αριθ. Πρωτ.

2/7/04.03.2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου εγκρίθηκε η 1 η τροποποίηση του Τεχνικού
Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020 και από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της ΠΕ Άρτας,
Έργων Χρηματοδοτούμενων από Έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020 εγκρίθηκε η διάθεση ποσού 100.000,00 € για
το έργο του θέματος. Από την ΔΤΕΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω
έργου προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 80.645,16
€ και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 100.000,00 €. Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή,
Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης
ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση - προστασία πρανών - στηθαία ασφαλείας της ε.ο.
18 στο τμήμα Κρυονέρι -Βαθύκαμπος» και παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, να προβείτε στην κατάρτιση
των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειμένου να
προχωρήσουμε στη δημοπράτησή του …».

9. 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 Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - προστασία πρανών -170-
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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 επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ.
πρωτ. 1768/31-07-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
του έργου, με την αριθμ. πρωτ. 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 και



Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων 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)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1272/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Π.Ε. Άρτας «Υπηρεσίες επισκευής συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες για οδούς και
λοιπό εξοπλισμό», αναδόχου Βασιλείου Γ. Σίμου - 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).
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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. 1273/04-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1875/04-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής: «…. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την από 16.06.2020 αίτηση του αναδόχου του
έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών για τους λόγους που
αναφέρονται σε αυτή, μέχρι 30.11.2020. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΝΠΔΔ 2019 και η
συμβατική του δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 11.444,64 € με ΦΠΑ. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την
27.01.2020 και η αρχική προθεσμία περάτωσης είναι η 30.06.2020. Το έργο εκτελείται στην ΠΕ Άρτας. Η
Υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μετ’ αναθεωρήσεως
μέχρι 30.11.2020 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 περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Άρτας «Υπηρεσίες επισκευής συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες για οδούς και λοιπό
εξοπλισμό», αναδόχου Βασιλείου Γ. Σίμου - ΕΔΕ, μέχρι την 30-11-2020.
……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1273/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την
προγράμματος κοινωφελούς απασχόλησης για τα έτη 2020 – 2021 της Π.Ε. Άρτας.

υλοποίηση

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/0403-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 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. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ.
πρωτ. 2998/04-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1877/04-08-2020 στον φάκελο
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 4/2020 Δημόσια
Πρόσκληση του ΟΑΕΔ (Αρ. Πρωτ.: 37195/29-06-2020) και τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Π/Υ
Άρτας έτους 2020, εισηγείται: «Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πιστώσεων σε βάρος του αντίστοιχου
εγκεκριμένου, ανά ΕΦ και ΚΑΕ προϋπολογισμού της Π.Ε Άρτας οικ. έτους 2020, καθώς και την δέσμευση των
πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε Άρτας οικ. έτους 2021 (πολυετής δέσμευση υποχρέωσης), σύμφωνα
με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄), για την
πρόσληψη ατόμων μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Ηπείρου / Π.Ε Άρτας για
τα έτη 2020 - 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1262/1982 (70Α΄) και της με αριθμό 0.1503
/27-3-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ1256/Β/9-4-2020) όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 0.2171/3-6-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ
2186/Β/5-6-2020), ως εξής … (ΠΙΝΑΚΑΣ) …».
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη και τη διάθεση πιστώσεων σε βάρος του αντίστοιχου εγκεκριμένου, ανά ΕΦ και ΚΑΕ
προϋπολογισμού της Π.Ε Άρτας οικ. έτους 2020, καθώς και την δέσμευση των πιστώσεων του
προϋπολογισμού της Π.Ε Άρτας οικ. έτους 2021 (πολυετής δέσμευση υποχρέωσης), σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄), για την
πρόσληψη ατόμων μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Ηπείρου / Π.Ε Άρτας
για τα έτη 2020 - 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1262/1982 (70Α΄) και της με αριθμό
0.1503/27-3-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ1256/Β/9-4-2020) όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 0.2171/3-6-2020
ΚΥΑ (ΦΕΚ 2186/Β/5-6-2020), σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:
ΦΟΡΕΑΣ/ ΚΑΕ

071.9459.12.000.01

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣ
ΙΑ

Πρόγραμμα
Κοινωφελούς
Εργασίας

ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ
2020

75.000,00 €

ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2021

75.000,00 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Πρόσληψη ατόμων μέσω προγράμματος
κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια ΗπείρουΠ.Ε Άρτας βάσει της Νο 4/2020 Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΟΑΕΔ (αριθμ. πρωτ.
37195/29-06-2020) και της 0.1503/27-3-2020 ΚΥΑ
(ΦΕΚ1256/Β/2020) όπως τροποποιήθηκε με την
0.2171/3-6-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2186/Β/2020)

……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1274/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/0403-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 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. 2967/05-08-2020 έγγραφο, συνημμένο
με αρ. πρωτ. 1891/05-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία
εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης η οποία εξυπηρετεί 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
της αναφερομένης προμήθειας, 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 της κατωτέρω αναφερομένης δαπάνης η οποία εξυπηρετεί άμεσες και
επιτακτικές λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος
του Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 1699 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα
Άρτας, έτους 2020, καθώς και την υλοποίηση της αναφερομένης προμήθειας, με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης ύστερα από έρευνα αγοράς, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δαπάνη για προμήθεια προστατευτικών plexiglass για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.
Άρτας στο πλαίσιο λήψης μέτρων προστασίας από τον covid-19.

ΠΟΣΟ ΜΕ
Φ.Π.Α.
900,00€

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1275/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 υλοποίηση του προγράμματος
καταπολέμησης ψύλλων στην Π.Ε. Άρτας 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).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως

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

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

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

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

Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2967/05-08-2020
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1891/05-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.),
στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… Έχοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ.
101163/3268/31-07-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης
έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»,
υποέργο: Πρόγραμμα καταπολέμησης ψύλλων στο Νομό Άρτας για το έτος 2020, καθώς και ότι η υλοποίηση
του προγράμματος καταπολέμησης ψύλλων είναι απαραίτητη για την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας,
παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»,
για την υλοποίηση του υποέργου: Πρόγραμμα καταπολέμησης ψύλλων στο Νομό Άρτας για το έτος 2020 και
την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης …».

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

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 6.000,00 € με ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ5300001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για
την υλοποίηση, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, του υποέργου «Πρόγραμμα
καταπολέμησης ψύλλων στο Νομό Άρτας για το έτος 2020», δεδομένου ότι η υλοποίηση του
προγράμματος είναι απαραίτητη για την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1276/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 53ο
Έγκριση διενέργειας ανοιχτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και
των όρων της διακήρυξής του για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής
συνδρομής της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ
5000127» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)
από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 323.190,47 € με
Φ.Π.Α.
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Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 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. 15/924/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί συγκρότησης και
ορισμού των μελών της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, αξιολόγησης των
προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση υλοποίησης του έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 500127.
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. 2967/05-08-2020
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1891/05-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.),
στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… Έγκριση διενέργειας ανοιχτού
(διεθνούς) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του για την προμήθεια
τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε.
ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 5000127» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) από την
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 323.190,47€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής (συν. η από 04-08-2020 διακήρυξη) …».

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. Άρτας, ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης «"ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016" - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 5000127», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
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Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, συνολικού
προϋπολογισμού 323.190,47 € με Φ.Π.Α. (280.280,50 € πλέον ΦΠΑ) και
Καταρτίζει τη διακήρυξη του ως άνω διαγωνισμού, με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής,
όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού
της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 2967/05-08-2020 εισήγηση
της υπηρεσίας, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα και με το αριθμ. πρωτ. Δ.Δ. ΤΕΒΑ: 1022 οικ./2907-2020 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), με το οποίο διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για τη
διακήρυξη.
Η ως άνω προκαλούμενη δαπάνη για τη διενέργεια του διαγωνισμού, θα βαρύνει τις πιστώσεις
του Ε.Φ. 071 – ΚΑΕ:9459.004.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή
Ενότητα Άρτας, σύμφωνα με την με α/α 309 & αριθμ. πρωτ. οικ. 182/17-01-2020 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, με α/α καταχώρησης 308 στο Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής
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)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1277/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Εργασίες προστασίας και καθαρισμού ρέματος στα όρια του Δ.Δ. Μπεστιάς Σερζιανών
(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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
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. 9616/03-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1881/05-08-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:
6. Την υπ’ αριθ. 101915/3307 από 03-08-2020 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 προστασίας και καθαρισμού ρέματος στα όρια του Δ.Δ Μπεστιάς Σερζιανών
(παροχή υπηρεσιών)».
7. Την από 03-08-2020 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, τον
καθαρισμό και την προστασία των πρανών, ρέματος στα όρια του Δ.Δ. Μπεστιάς, το οποίο λόγω των
προσχώσεων που έχουν αναπτυχθεί από τα φερτά υλικά, και τα πεσμένα πλατάνια, άλλαξαν την ροή του νερού,
με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πλημμυρικά φαινόμενα. Απαιτείται αποκατάσταση και ενίσχυση η των
πρανών, ώστε να διευθετηθεί η ροή του νερού. .
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες προστασίας και
καθαρισμού ρέματος στα όρια του Δ.Δ Μπεστιάς Σερζιανών (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
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες προστασίας και καθαρισμού ρέματος στα
όρια του Δ.Δ. Μπεστιάς Σερζιανών (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 03-08-2020 τεχνικής έκθεσης
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε
εργασίες αποκατάστασης, καθαρισμού, ενίσχυσης και προστασίας των πρανών ρέματος στα όρια του
Δ.Δ. Μπεστιάς, για την διευθέτηση της ροής του νερού, δεδομένου ότι οι προσχώσεις που έχουν
αναπτυχθεί από τα φερτά υλικά και τα πεσμένα πλατάνια άλλαξαν τη ροή αυτού και δημιουργούνται
πλημμυρικά φαινόμενα.
 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1278/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Εργασίες διευθέτησης όμβριων και προστασία πρανών στο επαρχιακό δίκτυο του
Γρεβενιτίου (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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
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. 9777/05-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1888/05-08-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:
6. Την υπ’ αριθ. 101910/3306 από 03-08-2020 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 διευθέτησης όμβριων και προστασία πρανών στο επαρχιακό
δίκτυο του Γρεβενιτίου (παροχή υπηρεσιών)».
7. Την από 05-08-2020 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 την αποκατάσταση
των πρανών κατά μήκος του Επαρχιακού δικτύου από Γρεβενίτι προς Λίμνες Πηγών Αώου, καθώς και την
διευθέτηση της ροής των ομβρίων. Στην συγκεκριμένη περιοχή τα πρανή είναι εξαιρετικά σαθρά, από την
μάζα των οποίων πηγάζουν νερά, με αποτέλεσμα την κατάρρευσή τους. Αποπατείτε η διευθέτηση των
ομβρίων με την κατασκευή υπόγειου στραγγιστηριού και επενδεδυμένη τάφρου στην στέψη.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες διευθέτησης όμβριων
και προστασία πρανών στο επαρχιακό δίκτυο του Γρεβενιτίου (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
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου, «Εργασίες διευθέτησης όμβριων και προστασία
πρανών στο επαρχιακό δίκτυο του Γρεβενιτίου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 05-08-2020 τεχνικής
έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά
σε εργασίες αποκατάστασης των πρανών, κατά μήκος του Επαρχιακού δικτύου από Γρεβενίτι προς
Λίμνες Πηγών Αώου, καθώς επίσης και εργασίες διευθέτησης της ροής των ομβρίων, με κατασκευή
υπόγειου στραγγιστηρίου και επενδεδυμένη τάφρο στη στέψη, δεδομένου ότι τα πρανή, στη συγκεκριμένη
περιοχή, είναι εξαιρετικά σαθρά, και από τη μάζα τους πηγάζουν νερά με αποτέλεσμα την κατάρρευσή
τους.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1279/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 «Αποκατάσταση βατότητας οδού στην ευρύτερη περιοχή Βίτσας Δήμου Ζαγορίου
(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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9344/05-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1895/05-08-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη :
6. Την υπ’ αριθ. 99149/3163/28-07-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το Φ.Π.Α. 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: «Αποκατάσταση βατότητας οδού στην ευρύτερη περιοχή Βίτσας Δήμου Ζαγορίου
(προμήθεια υλικών)».
7. Την από 04-08-2020 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 αποκατάσταση της
βατότητας οδού στην ευρύτερη περιοχή Βίτσας του Δήμου Ζαγορίου, όπου οι φθορές έχουν προκληθεί από τα
έντονα καιρικά φαινόμενα σε συνδυασμό με την παλαιότητα των οδοστρωμάτων. Απαιτείται αντιμετώπιση και
αποκατάσταση της ομαλής πρόσβασης των κινούμενων οχημάτων
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση βατότητας της οδού στην ευρύτερη
περιοχή Βίτσας Δήμου Ζαγορίου (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», για
την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού στην ευρύτερη
περιοχή Βίτσας Δήμου Ζαγορίου (προμήθεια υλικών)», βάσει της από 04-08-2020 τεχνικής έκθεσης της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι αφορά στην προμήθεια υλικών για την
αντιμετώπιση και αποκατάσταση της ομαλής πρόσβασης των κινούμενων οχημάτων και της βατότητας
οδού, στην ευρύτερη περιοχή Βίτσας του Δήμου Ζαγορίου, λόγω των φθορών που προκλήθηκαν από τα
έντονα καιρικά φαινόμενα, σε συνδυασμό με την παλαιότητα των οδοστρωμάτων.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1280/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας
οικ. έτους 2020 (υπερωριακή εργασία υπαλλήλων για έργο TRUST).
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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 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 Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 13723/29-07-2020 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1841/31-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την
οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του αντίστοιχου ΦΟΡΕΑ και ΚΑΕ του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Θεσπρωτίας έτους 2020 όπως αναλυτικά αναφέρεται στον συνημμένο πίνακα.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την κατωτέρω δαπάνη και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε.,
σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2020, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:
Α/
Α

1

Ε.Φ.

071

ΚΑΕ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ

9459.02.000.01

Υπερωριακή εργασία για το έτος 2020 (2ο εξάμηνο) για
προσωπικό που υπηρετεί στην Περιφέρεια Ηπείρου - Π.Ε.
Θεσπρωτίας για έργο: “TRUST - cooperaTion foR
sUStainable Transport” στο πλαίσιο του Διασυνοριακού
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕλλάδαΙταλία 2014-2020» (ΦΕΚ 3119/τΒ/28-7-2020)

3.000,00 €

……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1281/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους
2020 (υπερωριακή εργασία υπαλλήλων για έργο PRO-ENERGY).
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/0403-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 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 Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14099/05-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1899/05-082020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση δαπάνης
και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του αντίστοιχου ΦΟΡΕΑ και ΚΑΕ
του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2020 όπως αναλυτικά αναφέρεται στον συνημμένο
πίνακα.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την κατωτέρω δαπάνη και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος
των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ.
έτους 2020, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:
Α/
Α

Ε.Φ.

ΚΑΕ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ

Υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή (5) πέντε υπαλλήλων,
για το χρονικό διάστημα Μάρτιος-Δεκέμβριος 2020
προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες υπηρεσιακές
ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την εκτέλεση του σε
1
071
9459.15.000.01 εξέλιξη έργου: «PRO-ENERGY - Promoting Energy
14.920,00 €
Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean
Territory" στα πλαίσια του Προγράμματος Interreg BALMED 2014-2020. (ΦΕΚ 1050/τ.Β΄/27-03-2020 και ΦΕΚ
3195/τ.Β΄/03-08-2020-Διόρθωση σφάλματος ΚΑΕ)
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1282/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 για κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών
προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για τα έτη 2020 και 2021 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.

του

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/0403-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 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 Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 13972/04-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1871/04-082020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση δαπάνης
και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του αντίστοιχου ΦΟΡΕΑ και ΚΑΕ
του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2020 και 2021 όπως αναλυτικά αναφέρεται στον
συνημμένο πίνακα.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίησης δαπάνης και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, όπως αναλυτικά
αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας έτους 2020 καθώς και την δέσμευση της πίστωσης του
προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικονομικού έτους 2021 (πολυετής δέσμευση υποχρέωσης)
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, για την κάλυψη των δαπανών των ασφαλιστικών εισφορών
του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, ως εξής:
Α/Α

Ε.Φ.

ΚΑΕ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΣΟ
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας – κάλυψη
ασφαλιστικών εισφορών βάση της αριθμ.
4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ
(ΑΔΑ׃Ω2Χ64691Ω2-ΥΤ6) για το οικονομικό
1
071
9459.12.000.01
έτος 2020 72.960,00 € και για το οικονομικό
72.960,00€
έτος 2021: 80.000,00 € (Πολυετής ανάληψη
υποχρέωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από του
διατάκτες » ΦΕΚ 145’ )
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1283/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Φιλιατών (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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
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. 8569/28-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1853/03-08-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη
1. Το έγγραφο με αριθ. πρωτ. 4654/23-6-2020 του δήμου Φιλιατών αλλά και των κατοίκων της περιοχής για τα
προβλήματα ορατότητας επί της επαρχιακής οδού Ηγουμενίτσας-Φιλιάτες- Ασπροκλησι λόγω της πυκνής
βλάστησης η οποία αναπτύχτηκε τους τελευταίους μήνες λόγω και των συχνών βροχοπτώσεων , είναι άμεση
και επιτακτική ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία της Επαρχιακής Οδού να έχουμε πλήρη αποκατάσταση
της ορατότητας των κινουμένων αυτοκινήτων στο επαρχιακό οδικό τόσο στις ευθυγραμμίες όσο περισσότερο
στις στροφές και στις διασταυρώσεις της Ε.Ο. με τους κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους και ειδικά αυτούς
τους μήνες που θα αυξηθεί η κίνηση λόγω τουρισμού, αλλά και για την προστασία από πυρκαγιές.
2. Την με αριθμ. 91193/2883/14-07-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 14.000,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Συντήρηση ,συμπλήρωση και
αποκατάσταση πρασίνου στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021>>της ΣΑΕΠ Ηπείρου
με Κ.Α.2019 ΕΠ53000001 υποέργου : «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου
Φιλιατών(παροχή
υπηρεσιών)>.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΣΑΕΠ
530
Ηπείρου
με
Κ.Α
2019ΕΠ53000001.προϋπολογισμού: 14.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του
Δήμου Φιλιατών(παροχή υπηρεσιών)>. ΕΡΓΟ: « Συντήρηση ,συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο
Επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021».της (ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2019ΕΠ53000001), προϋπολογισμού 14.000,00 € (με Φ.Π.Α.)……».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 14.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας
Ηπείρου 2019-2021» για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου
στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Φιλιατών (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης
(τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι κρίνεται άμεση και επιτακτική η ανάγκη πλήρους αποκατάστασης της ορατότητας
των κινούμενων αυτοκινήτων, στο ως άνω επαρχιακό δίκτυο, τόσο στις ευθυγραμμίες όσο στις
διασταυρώσεις της οδού με τους κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους και ιδιαίτερα αυτούς τους μήνες που
θα αυξηθεί η κίνηση, λόγω τουρισμού, για την εύρυθμη λειτουργία αυτής και την προστασία από
πυρκαγιές.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1284/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης υπόγειου αγωγού όμβριων για την διευθέτησης της ροής
των υδάτων κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου στους Φιλιάτες (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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9778/05-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1893/05-08-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:
6. Την υπ’ αριθ. 101905/3304 από 03-08-2020 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 αποκατάστασης υπόγειου αγωγού όμβριων για την διευθέτησης
της ροής των υδάτων κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου στους Φιλιάτες (παροχή υπηρεσιών)».
7. Την από 05-08-2020 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 χωματουργικές εργασίες με
μηχανήματα βαρέως τύπου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα των κτηνοτρόφων κατά την
διάρκεια της μετακίνησής τους στα βουνά. Θα γίνουν καθαρισμοί, άρση των καταπτώσεων, διευθέτηση της
ροής των ομβρίων και επενδύσεις με βράχους της περιοχής.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης
υπόγειου αγωγού όμβριων για την διευθέτησης της ροής των υδάτων κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου
στους Φιλιάτες (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
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης υπόγειου αγωγού όμβριων
για την διευθέτησης της ροής των υδάτων κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου στους Φιλιάτες (παροχή
υπηρεσιών)», βάσει της από 05-08-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε χωματουργικές εργασίες, με μηχανήματα βαρέως
τύπου, καθαρισμού, άρσης καταπτώσεων, διευθέτησης της ροής των ομβρίων και επενδύσεις, με
βράχους της περιοχής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των κτηνοτρόφων, κατά τη
διάρκεια της μετακίνησής τους στα βουνά.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1285/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 2ου/28-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-06-2020
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον δημοτικό σχολείο
Καναλίου» προϋπολογισμού € 680.920,00 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
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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. 5/333/18-02-2020 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 «Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου
στο υπάρχον δημοτικό σχολείο Καναλίου», προϋπολογισμού € 680.920,00 με ΦΠΑ, με τους
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 411/14-02-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας
και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε ελέγχθηκε και
θεωρήθηκε, από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας, και βάσει της
σχετικής Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και
του Δήμου Πρέβεζας, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 2/24/12-02-2019
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 ΚΑ 2017ΕΠ53000002 και τίτλο
«Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων 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 της Π.Ε. Πρέβεζας.
6. Την αριθμ. 11/632/30-04-2020 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 04-03-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από
το ΜΗΜΕΔ.
7. Την αριθμ. 15/929/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε το 04-06-2020 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. 88253, που διενεργήθηκε την 0406-2020 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου
στο υπάρχον δημοτικό σχολείο Καναλίου», προϋπολογισμού € 680.920,00 με ΦΠΑ, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002 και τίτλο
«Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019»,,
σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού αναδείχθηκε η εργοληπτική
επιχείρηση «Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΥΓΕΡΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 41,41 % στις τιμές του Τιμολογίου
της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 279.757,14 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και
ΦΠΑ και 321.742,96 € χωρίς ΦΠΑ.
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο
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θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3262/31-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1849/03-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει
προς έγκριση, το από 28-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 04-06-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος,
επισημαίνοντας τα εξής: « Σε συνέχεια των διαδικασιών του από 4-6-2020 διαγωνισμού του έργου του
θέματος, για το οποίο έχετε ήδη εκδώσει την σχετική απόφαση, σας υποβάλλουμε το από 28-7-2020 πρακτικό
ελέγχου των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το οποίο απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού μειοδότη «Κ/Ξ
ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ» και αναδεικνύεται νέος
προσωρινός μειοδότης η εργοληπτική επιχείρηση «ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή
έκπτωση είκοσι και δέκα εκατοστά επί τοις εκατό (20,10 %), με προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 438.778,28
€ και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 544.085,07 € και σας παρακαλούμε για την έγκρισή του. …».

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


ο

Εγκρίνει το 2 /28-07-2020 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. 88253, που διενεργήθηκε την 04-06-2020 για την
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον
δημοτικό σχολείο Καναλίου», προϋπολογισμού € 680.920,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των
δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού «Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ», που αναδείχθηκε βάσει
του από 04-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ.
15/929/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, διαπίστωσε ότι στα δικαιολογητικά
του μέλους της κοινοπραξίας «ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ» δεν έχει υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο
23.3 (γ) της διακήρυξης, απόδειξη για τη μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
του, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και η
υπεύθυνη δήλωση των υπό εκτέλεση έργων δεν φέρει υπογραφή ή εγκεκριμένη προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.,
οπότε δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21,
22 και 23 της διακήρυξης και σύμφωνα με το άρθρο 4.2δ) της διακήρυξης.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού, εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς του
προσωρινού μειοδότη «Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΥΓΕΡΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ» και την ανάδειξη της εργοληπτικής επιχείρησης «ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ», ως
προσωρινού αναδόχου, η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι και δέκα εκατοστά
επί τοις εκατό (20,10 %), με προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 438.778,28 € και συνολική
δαπάνη με ΦΠΑ 544.085,07 €.



Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση, 2ο/28-07-2020 Πρακτικό της
Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-06-2020 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. 88253 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη
νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον δημοτικό σχολείο Καναλίου», προϋπολογισμού €
680.920,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ
2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019»:
Α. απορρίπτεται η προσφορά του αναδειχθέντος με την αριθμ. 15/929/19-06-2020 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, προσωρινού μειοδότη, οικονομικού φορέα «Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ», επειδή τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης που υπέβαλε εμπρόθεσμα, δεν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της
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οικείας διακήρυξης οπότε δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής
σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης και σύμφωνα με το άρθρο 4.2δ) αυτής, και
Β. αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, η εργοληπτική επιχείρηση
«ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ», που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, ήτοι μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι και δέκα εκατοστά επί τοις εκατό (20,10
%), με προσφερόμενο ποσό 438.778,28 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 544.085,07 € με
ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 04-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο
εγκρίθηκε με την αριθμ. 15/929/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.


Διαβιβάζεται η παρούσα απόφαση, δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, προς
το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 72 του Ν. 4412/2016 για το θέμα της κατάπτωσης
υπέρ της αναθέτουσας αρχής (Περιφέρεια Ηπείρου), της εγγύησης συμμετοχής στον ως άνω
διαγωνισμό, που είχε προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα «Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ».
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)

-202-

ΑΔΑ: ΩΣΥ67Λ9-ΩΛΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του
έργου: «Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον δημοτικό σχολείο Καναλίου».
Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Πρέβεζας σήμερα στις 28.07.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα
1000 πμ οι:
1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός, Πρόεδρος,
2. Νικόλαος Σερβετάς, ΤΕ Μηχανικός, Μέλος, και
3. Νικόλαος Τζάρας, ΤΕ Μηχανικός, Μέλος,
μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 11/632/30.04.2020
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. 15/929/19.06.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 04.06.2020 Πρακτικό της Επιτροπής
Διαγωνισμού βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον
δημοτικό σχολείο Καναλίου» προϋπολογισμού 680.920,00 € με ΦΠΑ κατά την οποία,
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ», η οποία
προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα ένα και σαράντα ένα εκατοστά επί τοις
εκατό (41,41 %) και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 321.742,96 € και συνολική
δαπάνη με ΦΠΑ 398.961,27 €.
2. Το αρ. πρωτ. 80970/2436/26.06.2020 έγγραφο κοινοποίησης
15/929/19.06.2020 απόφασης στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό

της

αριθ.

3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο
καθοριζόμενο χρονικό διάστημα.
4. Το αρ. πρωτ. οικ. 86979/2717/07.07.2020 έγγραφο πρόσκλησης υποβολής
δικαιολογητικών στον προσωρινό ανάδοχο «Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ» μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης
σύμβασης.
5. Την από 17.07.2020 αίτηση του κ. Χρήστου Παπάζογλου εκπροσώπου της
κοινοπραξίας «Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΥΓΕΡΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ» (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.
Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι στα
δικαιολογητικά του μέλους της κοινοπραξίας «ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ» δεν έχει υποβληθεί
σύμφωνα με το άρθρο 23.3 (γ) της διακήρυξης, απόδειξη για τη μη αναστολή των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων και η υπεύθυνη δήλωση των υπό εκτέλεση έργων δεν φέρει
υπογραφή ή εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8
της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α..
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Κατόπιν τούτου επειδή δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής
σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης και σύμφωνα με το άρθρο 4.2δ) της
διακήρυξης, απορρίπτει την προσφορά του προσωρινού αναδόχου «Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ» και εισηγείται την
ανάθεση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ», η οποία
προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι και δέκα εκατοστά επί τοις εκατό (20,10 %), με
προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 438.778,28 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 544.085,07 €.
Το παρόν συντάσσεται σε συνέχεια του από 04.06.2020 πρακτικού δημοπρασίας.
Πρέβεζα, 28.07.2020
Η Επιτροπή
1.

Χρήστος Παπαβασιλείου

2.

Νικόλαος Σερβετάς

3.

Νικόλαος Τζάρας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1286/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 του από 14-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-07-2020
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας
«Βελτίωση βατότητας και καθαρισμός τεχνικών οδού στις 10η και 13η επαρχιακές οδούς της Π.Ε.
Πρέβεζας», προϋπολογισμού 73.160,00 € 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
-205-

ΑΔΑ: ΩΣΥ67Λ9-ΩΛΞ

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. 14/817/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η
διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας και καθαρισμός τεχνικών οδού στις
10η και 13η επαρχιακές οδούς της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 59.000,00 € και συνολικής δαπάνης 73.160,00 €
με ΦΠΑ με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1998/03-06-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και
σύμφωνα με την μελέτη του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε ελέγχθηκε θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με
την αριθμ. πρωτ. 59555/1669/21-05-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας,
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 υλοποίηση του
ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3225/30-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1832/31-072020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από
14-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 09-07-2020 για την
ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης
αναδείχθηκε ο.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 14-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-07-2020 ανοιχτής
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την κατασκευή του έργου της Π.Ε.
Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας και καθαρισμός τεχνικών οδού στις 10η και 13η επαρχιακές οδούς της
Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και
αναθεώρηση) 59.000,00 € και συνολικής δαπάνης 73.160,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», το οποίο επισυνάπτεται στην
παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, μετά τη
διενεργηθείσα κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ και ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΑΤΟΥΡΟΣ που κατέθεσαν ισότιμες προσφορές, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός
φορέας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΕΔΕ, με ποσοστό έκπτωσης πενήντα τέσσερα επί τοις εκατό (54%)
στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 27.140,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 33.653,60
€ με ΦΠΑ.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
που έγινε σύμφωνα με την διαδικασία «συνοπτικού διαγωνισμού» και με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης»
σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 125 του Ν.4412/2016, για την κατασκευή υποέργου :« Βελτίωση βατότητας και

» τουέργου:«
Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού,επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020»,
καθαρισμός τεχ νικώ ν οδ ο ύ σ τι ς 1 0 η κα ι 1 3 η επ α ρχ ιακέ ς οδ ού ς τη ς Π.Ε . Πρ έβε ζα ς

προϋπολογισμού 73.160,00 € , (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας σήμερα στις 9-7-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 πμ
οι:
1. Kων/νος Κατσιμπόκης , ΠΕ Πολιτικός Μηχ/κός , υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας , ως Πρόεδρος,
2. Ελένη Βασιλειάδου , ΠΕ Αρχιτ. Μηχ/κός , υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος και
3. Γλυκερία Βαγγελάκη , ΤΕ Μηχ/γος Μηχ/κός , υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος,
της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αρ.86220/2687/6-7-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.
Πρέβεζας , μετά την αρ.14/817/5-6-2020(θέμα 65ο)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου,
συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, για την διεξαγωγή δημοπρασίας για
την κατασκευή του παραπάνω έργου.
Μετά την κήρυξη της έναρξης παραλαβής των προσφορών από τον πρόεδρο της επιτροπής, παρουσιάστηκαν και
παρέδωσαν προσφορές οι παρακάτω εργοληπτικές επιχειρήσεις:
Τάξη
ΚατηΑ/Α Επωνυμία προσφέροντος
Εκπρόσωπος
Πτυχίου
γορία
1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
2η/12041
ΟΔΟ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
Αφού πέρασε η ώρα που τάχθηκε από την διακήρυξη της δημοπρασίας ως χρόνος λήξεως επιδόσεως προσφορών,
χωρίς να εμφανισθεί άλλος ενδιαφερόμενος, ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε τη λήξη της παράδοσης των
προσφορών. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με το πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε/Π.Ε. Πρέβεζας,
και διαπίστωσε ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα και οι ακόλουθες προσφορές, οι οποίες παρελήφθησαν και
αυτές από την επιτροπή διαγωνισμού:

Α/Α

Επωνυμία προσφέροντος

1
2
3
4
5

Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ
IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ

Τάξη
Πτυχίου
2η/23671
2η/26690
1η/23368
2η/4327
1η/21225

Κατηγορία
ΟΔΟ
ΟΔΟ
ΟΔΟ
ΟΔΟ
ΟΔΟ

Εκπρόσωπος
88543/2773/9-7-2020
88620/2786/9-7-2020
88721/2787/9-7-2020
88723/2788/9-7-2020
88794/2794/9-7-2020

Όλοι οι παραπάνω φάκελοι συμμετοχής αριθμήθηκαν με αύξοντα αριθμό κατάθεσης και μονογραφήθηκαν από
τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής. Ακόμη, καταγράφηκαν τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύμφωνα με το
άρθρο 24.2 της διακήρυξης, και συγκεκριμένα το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) κάθε
προσφέροντος.
Το σύνολο των υποβληθέντων προσφορών καταχωρήθηκε στον ακόλουθο «Πίνακα επίδοσης προσφορών»:
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Α/Α

Επωνυμία προσφέροντος

1
2
3
4
5
6

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ
IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ

Τάξη
Πτυχίου
2η/12041
2η/23671
2η/26690
1η/23368
2η/4327
1η/21225

Κατηγορία
ΟΔΟ
ΟΔΟ
ΟΔΟ
ΟΔΟ
ΟΔΟ
ΟΔΟ

ΤΕΥΔ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε (παρουσία διαγωνιζομένων) στην αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών, στη μονογραφή τους, στην ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, και στην καταχώρηση στον
ακόλουθο πίνακα, διαπιστώνοντας ότι υπάρχει ισοψηφία για τις θέσεις 1-2.:
Α/Α
1
2
3
4
5
6

Επωνυμία προσφέροντος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ
IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ

Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%)
54
43
49
54
49
47

Μετά από έλεγχο των οικονομικών προσφορών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των ποσοστών
έκπτωσης, διαπιστώθηκε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές ήταν έγκυρες.
Η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω «Πίνακα προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας» (αρχίζοντας από την
μικρότερη προσφορά):
Α/Α Επωνυμία προσφέροντος
Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%)
1,2
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
54
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ
3
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ
49
4
ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ
49
5
IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ
47
6
Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
43
Κατόπιν, έγινε πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, ως προς την ορθή
συμπλήρωση και υποβολή της ΤΕΥΔ. Από τον έλεγχο αυτό, που ολοκληρώθηκε αυθημερόν, διαπιστώθηκε ότι δεν
συντρέχει λόγος αποκλεισμού για κανένα διαγωνιζόμενο και συνεπώς όλες οι προσφορές είναι παραδεκτές.
Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή διενέργησε κλήρωση για την πρώτη και δεύτερη θέση στις 14-7-2020 και ώρα
8.00 π.μ., ενώπιον των οικονομικών φορέων που ισοψήφησαν και οι οποίοι προσεκλήθησαν με το
υπ’αρ.πρωτ.88886/2795/9-7-2020 έγγραφο. Μετά την κλήρωση ως προσωρινός ανάδοχος ανεδείχθη ο κ.
Δημήτριος Φατούρος ,που κατατάσσεται πρώτος στον Πίνακα παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας
με δεύτερο τον κ. Κων/νο Κώστα.
Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω «Πίνακα παραδεκτών προσφορών κατά σειρά
μειοδοσίας»:
Α/Α Επωνυμία προσφέροντος
Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%)
1
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ
54
2
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
54
3
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ
49
4
ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ
49
5
IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ
47
6
Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
43
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Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο ΕΔΕ Δημήτριος Φατούρος.
Η Επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα τέσσερα επί τοις εκατό(54,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και
προσφερόμενο ποσό 27.140,00 € χωρίς ΦΠΑ (33.653,60 € με ΦΠΑ).
Πρέβεζα, 14-7-2020
Η Επιτροπή
1.

Kων/νος Κατσιμπόκης

2.

Ελένη Βασιλειάδου

3.

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1287/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 64ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της
Π.Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 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 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 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3178/29-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ.
πρωτ. 1818/29-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία,
λαμβάνοντας υπόψη: «… 7. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ.
έτους 2020. 8. Την ανάγκη μεταφοράς των μηχανημάτων έργου της Π. Ε. Πρέβεζας, στους εκάστοτε τόπους
απασχόλησής τους. 9. Το γεγονός ότι στον μηχανικό εξοπλισμό της Π. Ε. Πρέβεζας δεν υπάρχει ειδικό όχημα
μεταφοράς μηχανημάτων.….», Εισηγείται «…Την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, καθώς και τη διάθεση
της αντίστοιχης πίστωσης, συνολικού ποσού 3.720,00 €, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του Ε.Φ. 072
και ΚΑΕ 0829.01 του προϋπολογισμού της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020, προκειμένου να μισθωθεί ιδιωτικό
μεταφορικό μέσο για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της Π. Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους

.…».
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού 3.720,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση
της αντίστοιχης πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ
0829.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020, προκειμένου να μισθωθεί
ιδιωτικό μεταφορικό μέσο, για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας στους
τόπους εργασίας τους, δεδομένου ότι στον μηχανικό εξοπλισμό της Π.Ε. Πρέβεζας δεν υπάρχει
ειδικό όχημα μεταφοράς μηχανημάτων.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

-211-

ΑΔΑ: ΩΣΥ67Λ9-ΩΛΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1288/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/0403-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 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. 3715/05-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1885/05-08-2020 στον φάκελο
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη το αρ. πρωτ. 2659/23-7-2020,
έγγραφο 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 την κάτωθι δαπάνη 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

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ
ΣΙΑΜΑΝΤΑ
1
072
3199.01
145,00
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΟΠΟΙΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΧΡΗΣΗ.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1289/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 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).
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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 Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε.
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3497/05-08-2020
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1821/2020 στον φάκελο 2020 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην
οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη: …
10. 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).
11. Το αρ. πρωτ. 95270/9112/21-7-20 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Πρέβεζας, (πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία με αριθμ. πρωτ. 95938/3497/22-7-2020) με το οποίο αιτείται
την προμήθεια μιας σφραγίδας.
12. Το υπ’αρίθμ. πρωτ. 84556/180/2-7-2020 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας,(
πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία με αριθμ. Πρωτ.85063/3197/3-7-20) με το οποίο αιτείται την προμήθεια
1 εσωτερικού σκληρού δίσκου (4TB-7200RPM).
13. Το υπ’αρίθμ.πρωτ.99105/3602/27-7-20 έγγραφο του του Πρ/νου της Δ/νσης Διοικ/κού – Οικονομικού, (
πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία με αριθμ. Πρωτ.104674/3775/6-8-20) με το οποίο αιτείται την προμήθεια
και εγκατάσταση ενός εσωτερικού σκληρού δίσκου (SSD 120 GB).
14. Τις από 13-7-2020, 29-7-2020, 30-7-2020 , 04/08/20 & 05/08/20 βεβαιώσεις ύπαρξης πιστώσεων, του
Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών για την προμήθεια σφραγίδων και
δύο εσωτερικών σκληρών δίσκων.
15. Το από 102546/3685/3-8-2020 έγγραφο βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής
Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών για την μεταφορά υλικών από τους χώρους του κεντρικού κτιρίου
της Π.Ε. Πρέβεζας.
16. 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 ... (ΠΙΝΑΚΑΣ)
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.
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
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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:
Α/Α
1
2
3
4
5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Προμήθεια πέντε σφραγίδων για τις ανάγκες του ΣΥΠΟΘΑ.
Προμήθεια μιας σφραγίδας για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας.
Προμήθεια ενός εσωτερικού σκληρού δίσκου (4 TB -7200RPM) για
τις ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη.
Προμήθεια ενός εσωτερικού δίσκου (SSD 120 GB) για τις ανάγκες του
Γραφείου του Πρ/νου της Δ/νσης Διοικ/κού – Οικονομικού.
Μεταφορά υλικών και αρχείων από τους χώρους του κεντρικού
κτιρίου της Π.Ε. Πρέβεζας.

ΠΟΣΟ
ΜΕ Φ.Π.Α.
117,80

Ε.Φ. 072 /
Κ.Α.Ε.
1699.01

31,00

1699.01

250,00

1699.01

50,00

1699,01

161,20

0829.01

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

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1292/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, και των όρων της
διακήρυξής του, για την υλοποίηση της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016"-ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ με κωδικό ΟΠΣ 5000146», Υποέργο 1, “ΤΡΟΦΙΜΑ 2016”
και Υποέργο 2, “ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ) 2016” συνολικού προϋπολογισμού €
135.669,66 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/0403-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης
2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του.

6. Την αριθμ. 15/930/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί συγκρότησης και ορισμού
των μελών της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης
για την ανάθεση υλοποίησης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «΄΄ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016/ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ΄΄».

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας,
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3726/05-08-2020 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1900/05-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
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.
4. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).
5. Την υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.23761/1507/27.05.2015 (ΦΕΚ Β΄1064/05-06-2015) υπουργική απόφαση
“Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για
τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»”.
6. Την υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.25416/1618/05.06.2015 Πρόσκληση προς τις Κοινωνικές Συμπράξεις της
Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
7. Την με αρ. πρωτ. Δ13/οικ./17354/1385/21.03.2018 Πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π.
Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), που χρηματοδοτείται από το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ.
8. Την Αριθμ. Δ13/οικ./8039/197/20-02-2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Παράταση Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2015 - 2016»».
9. Την με αριθμ. 1050/20.05.2016 (ΑΔΑ:6ΞΖΚΟΞ7Φ-Ρ5Λ) απόφαση του Υπουργείου Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί ένταξης της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ”» με Κωδικό ΟΠΣ 5000146 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 20142020».
10. Την με αριθμ. 11228/03.02.2020 (ΦΕΚ 277/Α/03.02.2020) συλλογική απόφαση (ΣΑΕ 0938) του
Υφυπουργού Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων
έργων ΠΔΕ έτους 2020.
11. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020.
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12. Την Α/Α: 625/αριθμ.πρωτ.:οικ.18892/649/06.02.2020 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με α/α
καταχώρησης 620 στο Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Π.Ε. Πρέβεζας σε βάρος του Ε.Φ. 071
– ΚΑΕ:02.04.071.9459.14.000.01.
13. Το με Αρ. Πρωτ. ΔΑ ΤΕΒΑ 1043/03.08.2020 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής με θέμα «Έγκριση
διακήρυξης προμήθειας τροφίμων, για τα Υποέργα 1 «ΤΡΟΦΙΜΑ 2016» και Υποέργο 2 «ΒΑΣΙΚΗ
ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2016» της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000146»,
συνολικού προϋπολογισμού της διακήρυξης, εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα εννιά ευρώ
και εξήντα έξι λεπτά «135.669,66», συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:
Την έγκριση των όρων της Διακήρυξης για την υλοποίηση της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016"-ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» Υποέργο 1, “ΤΡΟΦΙΜΑ 2016”
και για το Υποέργο 2, “ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ) 2016” συνολικού προϋπολογισμού
εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα εννιά ευρώ και εξήντα έξι λεπτά «135.669,66»,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθώς και των παραρτημάτων αυτής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 παρ. 1, 4 του ν. 4412/16 μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από το χρονικό διάστημα των τριάντα
πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής του Τυποποιημένου Εντύπου Προκήρυξης
στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. …».

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. Πρέβεζας, ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάδειξη
αναδόχων για την υλοποίηση της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
2015 -2016"-ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με Κωδικό ΟΠΣ 5000146» Υποέργο 1, “ΤΡΟΦΙΜΑ 2016” και Υποέργο
2, “ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ) 2016” συνολικού προϋπολογισμού € 135.669,66 με
ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) και
Καταρτίζει τη διακήρυξη της ως άνω ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης
άνω των ορίων και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάση τιμής, με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο
Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και αναφέρονται αναλυτικά
στο επισυναπτόμενο στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 3726/05-08-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας, Σχέδιο
Διακήρυξης και σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Δ.Α. ΤΕΒΑ: 1043/03.08.2020 έγγραφο της Διαχειριστικής
Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), με
το οποίο διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για το Σχέδιο της Διακήρυξης.
Η δαπάνη για τη διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, στον ΕΦ/ΚΑΕ 02.04.071.9459.14.000.01 σύμφωνα με την με α/α 625 και
αριθμ.πρωτ.:οικ.18892/649/06.02.2020 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με α/α
καταχώρησης 620 στο Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Π.Ε. Πρέβεζας.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1293/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη
διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ 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).
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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 της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής

Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ.
1270/03-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1858/03-08-2020 στον φάκελο
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και τη
διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, για τη συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση
πολιτιστικής εκδήλωσης «Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας».
7. 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.
Αποφασίζει ομόφωνα
Για την κάλυψη των δαπανών συνδιοργάνωσης, από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, με
τον Δήμο Πρέβεζας και την Χορωδία Πρέβεζας «Αρμονία» της πολιτιστικής εκδήλωσης
«Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας», συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/9/2807-2020 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα
«Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. Πρέβεζας»,
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 10.000,00 € και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020, (ΕΦ 072 ΚΑΕ
0844.01.) για την κάλυψη της διαμονής των χορωδών (2.300,00 €), της ηχητικής – φωτιστικής
κάλυψης (6.000,00 €) και της διατροφής (1.700,00 €) και την ανάθεση των ως άνω υπηρεσιών,
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική, αριθμ.
πρωτ. 1270/03-08-2020 εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.
Πρέβεζας, ως εξής:
«…. Το Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας πραγματοποιείται στην πόλη της Πρέβεζας από το 1982 με
απόλυτη επιτυχία. Κάθε χρόνο μεγάλος αριθμός χορωδιών από όλα τα μέρη του κόσμου, δίνουν το καλλιτεχνικό
τους παρόν στην πόλη, όπου για μια εβδομάδα χτυπάει η μεγάλη χορωδιακή καρδιά, δίνοντας το σύνθημα για
συνύπαρξη, συναδελφοσύνη, αλληλεγγύη, ειρηνική διαβίωση αλλά και έναν ξεχωριστό τόνο στη ζωή της περιοχής.
Η γενικότερη φιλοσοφία του Φεστιβάλ εντάσσεται στην προσπάθεια να καταστεί η Πρέβεζα κέντρο της
χορωδιακής μουσικής τόσο στην ελληνική επικράτεια, όσο και στο εξωτερικό. Ήδη στην Ελλάδα θεωρείται το
μεγαλύτερο Φεστιβάλ του είδους, ενώ στο εξωτερικό κρίνεται πλέον από τα εγκυρότερα. Πρόκληση δε, αποτελεί η
παροχή κάθε χρόνο ενός υψηλού επιπέδου πολιτιστικού αγαθού για την πόλη σε συσχέτιση πάντα με την προσφορά
υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών φιλοξενίας στους προσκεκλημένους.
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Επιπροσθέτως, η εφαρμογή- υλοποίηση καινοτόμων ιδεών και προτάσεων αλλά και η σύνδεση των εκδηλώσεων
με την τοπική οικονομία, θεωρούνται ως κύριες κατευθύνσεις πέραν της αναβάθμισης του πολιτιστικού επιπέδου
της περιοχής και των κατοίκων της.
Φέτος με την πανδημία Covid-19 ζούμε όλοι πρωτόγνωρες καταστάσεις. Η χορωδία μας ήδη ακύρωσε τις κεντρικές
εκδηλώσεις του φεστιβάλ Πρέβεζας που κλείνει φέτος 38 έτη ζωής. Λόγω, όμως, της αυξανόμενης συμμετοχής,
αποφασίσαμε να γιορτάσουμε και φέτος την χορωδιακή μουσική στην Πρέβεζα, δημιουργώντας ένα φεστιβάλ –
προάγγελο της επόμενης διοργάνωσης.
Φέτος οι εκδηλώσεις θα είναι σπονδυλωτές και θα χωριστούν σε 3 μέρη:
1. Συνάντηση ελληνικών χορωδιών στην Πρέβεζα στα τέλη Αυγούστου
2. Συναυλία της Παιδικής Χορωδίας «Αρμονία» Πρέβεζας στις 3.9.2020 στο Αρχαίο Ωδείο της Νικόπολης,
αφιερωμένη στην επέτειο της ναυμαχίας του Ακτίου με το έργο : «Οι άθλοι του Ηρακλή» του Σπύρου
Μαυρόπουλου.
3. Διαδικτυακή φεστιβαλική εκδήλωση στο Κηποθέατρο με τη συμμετοχή χορωδιών από όλο τον κόσμο σε
συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Μιούζικαλ Θεσσαλονίκης στις 15.10.2020.
Συνδιοργάνωση : Π.Ε. Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, Χορωδία Πρέβεζας «Αρμονία».
Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκδήλωσης ανέρχεται στα 15.000,00 ευρώ.
Συμμετοχή Π.Ε. Πρέβεζας: 10.000,00 ευρώ , δαπάνη που αφορά:
 Διαμονή Χορωδών
2.300,00 ευρώ
 Ηχητική-φωτιστική κάλυψη 6.000,00 ευρώ
 Διατροφή 1.700,00 ευρώ
Ως προς τη νομική μορφή των συνδιοργανωτών στον Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/0706-2010) στο ΜΕΡΟΣ Γ προσδιορίζεται ότι οι Περιφέρειες αποτελούν τον Β’ Βαθμό Αυτοδιοίκησης και στο άρθρο
260 «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Περιφερειών» ορίζεται η χρηματοδότηση.
Στον ίδιο νόμο προσδιορίζεται ότι «Οι δήμοι είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
και αποτελούν τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.» Στο άρθρο 259 «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Δήμων»
ορίζεται η χρηματοδότηση τους.
Το Πολιτιστικό Σωματείο Χορωδία Πρέβεζας «Αρμονία» που συμμετέχει στη διοργάνωση είναι εγγεγραμμένο στο
μητρώο Πολιτιστικών & Αθλητικών φορέων Ν. Πρέβεζας με αύξοντα αρ. 026.
Οι δαπάνες θα διατεθούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Π.Ε.
Πρέβεζας οικονομικό έτος 2020 ΕΦ 072, ΚΑΕ 0844.01. Είναι δε στα πλαίσια του προσήκοντος μέτρου χωρίς να
υπερβαίνουν τα εύλογα όρια και τηρώντας την αρχή της οικονομικότητας.
Παρακαλούμε για την έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την ανωτέρω εκδήλωση . …».

……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1294/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 71ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Λυγιάς (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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9673/04-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1873/04-08-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη
1. Μετά τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Πρέβεζας
και συγκεκριμένα στην περιοχή της Λυγιάς και που έθεσαν τμήματα αυτού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα με σοβαρές ζημίες στο οδικό δίκτυο της περιοχής δυσχεραίνοντας τη
κυκλοφορία ( έντονα ζυμώματα, καθιζήσεις με μεγάλη υψομετρική διαφορά) με άμεσο τον κίνδυνο
πρόκλησης ατυχήματος. Ενόψει δε της θερινής περιόδου που η κυκλοφορία θα αυξηθεί κατακόρυφα, ο
κίνδυνος αυτός πολλαπλασιάζεται.
2. Την με αριθμ. : 102438/3317/03-08-2020 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 : « Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Λυγιάς (προμήθεια
υλικών) »
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Αποκατάσταση βατότητας
περιοχής Λυγιάς (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. 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 εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Λυγιάς
(προμήθεια υλικών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μετά τις τελευταίες έντονες
βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Πρέβεζας και συγκεκριμένα στην
περιοχή της Λυγιάς, θέτοντας τμήματα αυτής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σημειώθηκαν πλημμυρικά
φαινόμενα, με σοβαρές ζημίες στο οδικό δίκτυο της περιοχής δυσχεραίνοντας τη κυκλοφορία (έντονα
ζυμώματα, καθιζήσεις με μεγάλη υψομετρική διαφορά), με άμεσο τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος ο
οποίος τείνει να πολλαπλασιαστεί ενόψει της θερινής 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1295/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων στην Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας (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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9670/04-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1874/04-08-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη
1. Μετά από αυτοψία υπαλλήλων της Υπηρεσίας διαπιστώθηκε το φαινόμενο σε σημεία της Ε.Ο. Πρέβεζας
– Ηγουμενίτσας και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Πλαταριάς , ύδατα να κατακλύζουν το έρεισμα και
πολλές φορές και το κατάστρωμα της οδού, καθιστώντας τη διέλευση των οχημάτων δύσκολη και πολλές
φορές επικίνδυνη. Ζητήθηκε η γνώμη ειδικών (γεωλόγου, γεωτεχνικού) που επισκέφθηκαν την περιοχή και
που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για εγκλωβισμένα ύδατα που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια
του χειμώνα, λόγω της μορφολογίας του εδάφους και που άρχισαν να βρίσκουν διέξοδο. Απαιτείται η
συγκέντρωσή τους και η απομάκρυνσή τους από την εν λόγω οδό με την κατασκευή άμεσα τεχνικών έργων (
φρεάτια, επενδεδυμένες τάφροι κ.α.), ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος.
2. Την με αριθμ. : 102432/3316/03-08-2020 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 : «Κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων στην Ε.Ο Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας
(προμήθεια υλικών) »
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Κατασκευή επενδεδυμένων
τάφρων στην Ε.Ο Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (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 εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων στην Ε.Ο.
Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας (προμήθεια υλικών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή,
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός
ότι σε σημεία της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Πλαταριάς, τα
εγκλωβισμένα ύδατα που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, λόγω της μορφολογίας του
εδάφους, άρχισαν να βρίσκουν διέξοδο κατακλύζοντας το έρεισμα και πολλές φορές και το κατάστρωμα
της οδού, καθιστώντας τη διέλευση των οχημάτων δύσκολη και πολλές φορές επικίνδυνη και ως εκ
τούτου απαιτείται η συγκέντρωση και απομάκρυνση αυτών από την προαναφερόμενη οδό, με την άμεση
κατασκευή τεχνικών έργων (φρεάτια, επενδεδυμένες τάφροι κ.α.), ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος
πρόκλησης ατυχήματος.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1296/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 05-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-07-2020
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας
Τζουμέρκων (2ης επαρχιακής οδού)» προϋπολογισμού € 3.900.000,00 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.
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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 με αριθμ. 54984/1795/13-05-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 3.900.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ03000016 και τίτλο «Αποκατάσταση - βελτίωση 2ης
επαρχιακής οδού από θέση Πηγάδια έως Πράμαντα και κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου
στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων» με υποέργο: «Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην
περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων (2ης επαρχιακής οδού)» προϋπολογισμού 3.900.000,00 €.
6. Την αριθμ. 15/847/19-06-2020 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 Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή νέας γέφυρας
Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων (2ης επαρχιακής οδού)» προϋπολογισμού €
3.900.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 6921/1506-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την
αριθμ. 57953/5687/19-05-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του
έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ03000016 και τίτλο «Αποκατάσταση βελτίωση 2ης επαρχιακής οδού από θέση Πηγάδια έως Πράμαντα και κατασκευή νέας
γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων», για την υλοποίηση του ανωτέρω
υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Την αριθμ. 18/1084/17-07-2020 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 29-06-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών
μελών από το ΜΗΜΕΔ και Β) από εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
(Τμήμα Ηπείρου), της ΠΕΔΜΕΔΕ (Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου) και της Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Ηπείρου, όπως ορίσθηκαν με τους αναπληρωτές τους, σύμφωνα με
τα αριθμ. πρωτ. 623/02-07-2020, 1326/07-07-2020 και 404/07-07-2020 έγγραφά τους
αντίστοιχα.
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9887/05-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1904/06-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία
υποβάλλει προς έγκριση, το από 05-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 24-07-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
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με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΔΡΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "TEDRA"» με ποσό
προσφοράς 2.161.425,60 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 31,28%.
9.

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

Εγκρίνει το από 05-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-07-2020
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. 90842 για την κατασκευή
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας
Τζουμέρκων (2ης επαρχιακής οδού)» προϋπολογισμού € 3.900.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ03000016 και τίτλο
«Αποκατάσταση - βελτίωση 2ης επαρχιακής οδού από θέση Πηγάδια έως Πράμαντα και
κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων», το οποίο
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και
σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΔΡΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "TEDRA"» με ποσό προσφοράς
2.161.425,60 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 31,28%, όπως αναλύεται κατωτέρω,
ως εξής:
Ποσό Προσφοράς εργασιών:
ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:
Σύνολο:
Απρόβλεπτα 15%:
Σύνολο:
Αναθεώρηση:
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:

1.591.146,15 €
286.406,31 €
1.877.552,46 €
281.632,87 €
2.159.185,33 €
2.240,27 €
2.161.425,60 €

……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1ο ΠΡΑΚΤΙΚO
Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου:
«Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων (2ης επαρχιακής
οδού)» προϋπολογισμού 3.900.000,00€ (με ΦΠΑ) και α/α συστήματος 90842
Στα Ιωάννινα, στις 24/07/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:

Μακρή
1
Κυριακή
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στο Δήμο Ιωαννιτών, Πρόεδρος
Γαλάνη
2
Σοφία
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, στο Δήμο Ιωαννιτών, τακτικό μέλος
Φιλίππου
3
Μαρία
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στο Δήμο Ζαγορίου, τακτικό μέλος
Σαούγκος
4
Γεώργιος
ΠΕ Γεωπονίας στο Δήμο Ιωαννιτών, τακτικό μέλος
Σαρακατσάνος
5
Χρήστος Μηχανικός Περιβάλλοντος ΠΕ, εκπρόσωπος ΤΕΕ/Τμ. Ηπείρου, τακτικό
μέλος
Τσιμπίκης
6
Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος ΠΕΔΜΕΔΕ, τακτικό μέλος
Καλογιάννη
7
Θεοδώρα
Δημ. Σύμβουλος Δήμου Ιωαννιτών, εκπρόσωπος ΠΕΔ Ηπείρου, τακτικό
μέλος
(Τατιάνα)
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ.
18/1084/17-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΞΟΜ7Λ9-ΗΦ8) απόφαση

της

Οικονομικής Επιτροπής

Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για
τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 79522/7455/24-062020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006933415 2020-06-26) διακήρυξη.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, κήρυξε την έναρξη
της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 90842.
Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά

επτά (7) φάκελοι προσφοράς, όπως

εμφανίζονται στον Πίνακα 1:
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Πίνακας 4: Κατάλογος Οικονομικών Φορέων κατά σειρά υποβολής προσφοράς.
Παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. A5F8972BE957A3CF43B3810848D9A834

Α/Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε

1

ΙΣΤΩΡ ΑΤΕΕ

2

ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "TEDRA"
ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.

4
5
6

"Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δ.τ. "Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε."

7

Χρονική
Στιγμή
Προσφοράς
18/07/2020
11:25:34
20/07/2020
10:52:16
20/07/2020
11:56:18
20/07/2020
12:52:43
20/07/2020
12:57:22
20/07/2020
14:37:26
20/07/2020
14:41:52

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».
Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο
σχετικός κατάλογος μειοδοσίας προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και
αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης,
βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή
του ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016.
Ακολούθως, όλες οι προσφορές καταχωρήθηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας,
αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).
Πίνακας 5: Πίνακας Συμμετεχόντων κατά σειρά Μειοδοσίας.
Παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.5D3467D64600626EE2F5E8AF6E59D4EB

Α/Α

Α/Α
καταθ.

1

157647

2

158107

3

158661

4

160136

5

160031

6

160100

7

160010

Επωνυμία Προσφέροντα
ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "TEDRA"
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.
ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε
"Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δ.τ. "Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε."
ΙΣΤΩΡ ΑΤΕΕ

Ποσοστό
(%)
31,28 %
31,13 %
27,89 %
26,93 %
26,16 %
20,89 %
20,49 %
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Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και
ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 23.2 της
διακήρυξης. Σύμφωνα με την παρ. 24.2 της διακήρυξης ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής,
πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει την εγγυητική επιστολή του άρθρου 15 της
διακήρυξης και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (στο εξής ΤΕΥΔ).
Με την παράγραφο 3.5β της διακήρυξης, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται, εντός τριών
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών,
να προσκομίσουν την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο. Η
εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. Στην αναθέτουσα αρχή
υποβλήθηκε, εμπρόθεσμα:
-

η υπ’ αρ. πρωτ. 96593/9074/22-07-2020 αίτηση από τον οικονομικό φορέα «ΤΕΔΡΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "TEDRA"» με
συνημμένο φάκελο ο οποίος αποσφραγίστηκε και περιείχε μία (1) πρωτότυπη εγγυητική
επιστολή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, Κατάστημα Λάρισας, φωτοαντίγραφο
της οποίας υποβλήθηκε και ηλεκτρονικά από την διαγωνιζόμενη εργοληπτική επιχείρηση,

-

η υπ’ αρ. πρωτ. 95546/8993/21-07-2020 αίτηση από τον οικονομικό φορέα «ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε», με συνημμένο φάκελο ο
οποίος αποσφραγίστηκε και περιείχε μία (1) πρωτότυπη εγγυητική επιστολή της ALPHA
BANK, Κατάστημα Γρεβενών, φωτοαντίγραφο της οποίας υποβλήθηκε και ηλεκτρονικά
από την διαγωνιζόμενη εργοληπτική επιχείρηση.

Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών αποστέλλοντας έγγραφο
στην Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας - Κατάστημα Λάρισας και στην ALPHA BANK,
Κατάστημα Γρεβενών και έλαβε τις αντίστοιχες βεβαιώσεις περί εγκυρότητάς τους.
Οι

υποβληθείσες

«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

προσφορές
ΑΤΕΒΕ

των

ΑΝΩΝΥΜΗ

διαγωνιζόμενων
ΤΕΧΝΙΚΗ

εργοληπτικών
ΕΜΠΟΡΙΚΗ

επιχειρήσεων:

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS
ΑΝΩΝΥΜΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

«"Β.

ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δ.τ. "Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε."», «ΙΣΤΩΡ ΑΤΕΕ», περιλάμβαναν e-εγγυήσεις του
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.. Η Επιτροπή προέβη σε έλεγχό τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του
Ταμείου και με βάση τις βεβαιώσεις με αριθμό 68396/24-7-2020, 68399/24-7-2020, 68403/247-2020, 68392/24-7-2020, 68398/24-7-2020, διαπίστωσε αντίστοιχα την εγκυρότητά τους.
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Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου
23.2 της διακήρυξης και ειδικότερα του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης
(Τ.Ε.Υ.Δ.), η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε πως:
-

το Τ.Ε.Υ.Δ. του οικονομικού φορέα «ΙΣΤΩΡ ΑΤΕΕ» δεν υποβλήθηκε στον ηλεκτρονικό
υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», με ποινή αποκλεισμού,

-

τα Τ.Ε.Υ.Δ. των υπόλοιπων οικονομικών φορέων έχουν συμπληρωθεί ορθά.
Η Επιτροπή διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, διαπίστωσε πως όλες οι

διαγωνιζόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης πλην του οικονομικού
φορέα «ΙΣΤΩΡ ΑΤΕΕ».
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Επιτροπή Διαγωνισμού καταρτίζει τον
κατωτέρω Πίνακα 3 των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.
Πίνακας 6: Πίνακας Συμμετεχόντων κατά σειρά Μειοδοσίας παραδεκτών προσφορών.

Α/Α

Α/Α
καταθ.

Επωνυμία Προσφέροντα
ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ.
"TEDRA"
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσοστό
(%)

1

157647

2

158107

3

158661

ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.

27,89 %

4

160136

ALPHADELTA CONSTRUCTIONS
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

26,93 %

5

160031

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε

26,16 %

6

160100

"Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δ.τ. "Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε."

20,89 %

31,28 %

31,13 %

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του
έργου «Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων (2ης
επαρχιακής οδού)» προϋπολογισμού 3.900.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), στον
διαγωνιζόμενο «ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ.
"TEDRA"», ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 3, με ποσό
προσφοράς 2.161.425,60 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 31,28%.
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Αναλυτικά:
Ποσό Προσφοράς εργασιών:

1.591.146,15 €

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:

286.406,31 €

Σύνολο:

1.877.552,46 €

Απρόβλεπτα 15%:

281.632,87 €

Σύνολο:

2.159.185,33 €

Αναθεώρηση:

2.240,27 €

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:

2.161.425,60 €

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν (5) και υπογράφεται από την Επιτροπή
ως κατωτέρω.
Ιωάννινα, 5 Αυγούστου 2020
Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Η Πρόεδρος

Τακτικά Μέλη

Σοφία Γαλάνη
Πολιτικός Μηχανικός
Κυριακή Μακρή
Πολιτικός Μηχανικός
Γεώργιος Σαούγκος
Γεωπόνος Π.Ε.

Φιλίππου Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός
.

Σαρακατσάνος Χρήστος
Μηχανικός Περιβάλλοντος ΠΕ

Τσιμπίκης Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός

Καλογιάννη Θεοδώρα
Δημ. Σύμβουλος Δήμου Ιωαννιτών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1297/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση και στεγάνωση κτιρίου Κέντρου Υγείας
Βουλγαρελίου», αναδόχου Κων/νου Καρβούνη του Αποστόλου, μέχρι την 02-11-2020.
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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, 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. 9829/06-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1910/06-082020 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
υπογράφτηκε την 02-009-2019 για ποσό 66.926,32 € με Φ.Π.Α.
6. Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών λήγει την 02-09-2020 δηλαδή σε δώδεκα (12) μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης.
8. Αντικείμενο εκτελεσμένο:
Οι προβλεπόμενες εργασίες έχουν εκτελεστεί σε ποσοστό 90%.
Β. ΕΙΔΙΚΑ
1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος
Η ανάδοχος στην από 05-08-2020 αίτησή του αναφέρει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην καθυστέρηση του
έργου αφορούν στις έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας καθώς και στην ανάγκη σύνταξης
και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για τις εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί στη μελέτη του
έργου.
Για τους παραπάνω λόγους ζητά την χορήγηση δίμηνης παράτασης, ήτοι μέχρι 2/11/2020 για την ολοκλήρωση
του έργου.
2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας
Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτησή του και εισηγείται την έγκριση
παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 02-11-2020.
Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, προτείνουμε την
χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 02-11-2020 με αναθεώρηση, η οποία και
κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας....».
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 «Συντήρηση – αποκατάσταση και στεγάνωση κτιρίου Κέντρου Υγείας Βουλγαρελίου», αναδόχου
Κων/νου Καρβούνη του Αποστόλου, μέχρι την 02-11-2020, 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1298/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3ο
Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας Επαρχιακής οδού από Αγία
Παρασκευή προς Φούρκα μέχρι όρια νομού», προϋπολογισμού € 136.400,00 με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
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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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 9928/06-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1917/06-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία,
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 104676/3401/06-08-2020 απόφαση του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 136.400,00 €
με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει,
εισηγείται την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το Υποέργο «Άμεση
αποκατάσταση βατότητας Επαρχιακής οδού από Αγία Παρασκευή προς Φούρκα μέχρι όρια
νομού».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας
Επαρχιακής οδού από Αγία Παρασκευή προς Φούρκα μέχρι όρια νομού», προϋπολογισμού
136.400,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε,
θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 104752/9927/06-08-2020 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. 9928/06-08-2020 εισήγηση της υπηρεσίας, ως εξής:
«… Έχοντας υπόψη:



Το Ν. 4412/16 ‘’Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ), άρθρο 32.
Την υπ’ αριθ. 104676/3401 από 06-08-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 136.400,00€ (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 : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας Επαρχιακής οδού από Αγία Παρασκευή
προς Φούρκα μέχρι όρια νομού».
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Την από 06-08-2020 μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας,
με την υπ’ αριθ. 104752/9927/06-08-2020 απόφαση.
Και Επειδή
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο
χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή στην διαδικασία
με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για την :
 Άμεση αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων από καθιζήσεις και κατολισθήσεις, κατά μήκος του
Επαρχιακού οδικού δικτύου από Αγία Παρασκευή προς Φούρκα και ως τα όρια του Νομού, όπου η
κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται πολύ δύσκολα και επιφυλάσσει μεγάλο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια
των κινούμενων οχημάτων.
 Οι φθορές που έχουν προκληθεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε συνδυασμό με την σαθρότητα του
εδάφους.
 Απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση των κατολισθήσεων με την κατασκευή τοίχων, η αποκατάσταση του
οδοστρώματος και η διευθέτηση των ομβρίων, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφαλής κίνηση των
οχημάτων από την Αγία Παρασκευή ως τα όρια του Νομού.
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 : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας Επαρχιακής οδού από Αγία Παρασκευή
προς Φούρκα μέχρι όρια νομού».
2. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης…».

……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1299/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης δικτύου ύδρευσης
γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στα όρια του Δ.Δ. Χρυσοβίτσας».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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
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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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9888/05-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1902/06-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη : …
6. Την υπ’ αριθ. 103735/3371 από 05-08-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 15.000,00€ 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
αποκατάστασης δικτύου ύδρευσης γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στα όρια του Δ.Δ
Χρυσοβίτσας».
7. Την από 05-08-2020 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 αποκατάσταση
προβλημάτων σε μόνιμες παροχές νερού σε γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στα όρια του Δ.Δ.
Χρυσοβίτσας, που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η επιβίωση τους.
Συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια σωλήνων διαφόρων διαμέτρων, με όλα τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης και
εξαερισμούς.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης δικτύου ύδρευσης
γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στα όρια του Δ.Δ Χρυσοβίτσας», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ
530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003, προϋπολογισμού: 15.000,00€ (με Φ.Π.Α.) …».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 15.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α
2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών
αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» για την
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης δικτύου
ύδρευσης γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στα όρια του Δ.Δ Χρυσοβίτσας», βάσει της
από 05-08-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου,
δεδομένου ότι αφορά στην προμήθεια υλικών και συγκεκριμένα σωλήνων διαφόρων διαμέτρων,
με όλα τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης και εξαερισμούς, για την αποκατάσταση προβλημάτων
σε μόνιμες παροχές νερού σε γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, που αντιμετωπίζουν χρόνια
προβλήματα, στα όρια του Δ.Δ. Χρυσοβίτσας, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η επιβίωση
τους.
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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)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1300/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 εκτέλεση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες συλλογής νερού πηγών στο Μαυροβούνι, διαμόρφωση
χώρων ποτίσματος ζώων και μεταφοράς νερού σε χαμηλότερο επίπεδο για την
αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων (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.
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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, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 9890/05-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1905/06-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη: …
6. Την υπ’ αριθ. 103728/3370 από 05-08-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το
ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και
αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», Υποέργο: «Εργασίες συλλογής νερού
πηγών στο Μαυροβούνι, διαμόρφωση χώρων ποτίσματος ζώων και μεταφοράς νερού σε χαμηλότερο
επίπεδο για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων (παροχή υπηρεσιών)».
7. Την από 05-08-2020 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 και
κατασκευής υδρομαστεύσεων, διαμόρφωσης στο ίδιο επίπεδο χώρων ποτίσματος των ζώων, καθώς και
εργασίες για τν μεταφορά του νερού επτακόσια (700) μέτρα περίπου πιο κάτω, καθώς στην κορυφή του
Μαυροβουνίου υπάρχουν πηγές των οποίων το νερό χάνεται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους
κτηνοτρόφους της περιοχής. Επίσης στο νέο σημείο θα γίνει δεξαμενή συλλογής του νερού για την
εξυπηρέτηση του καταφυγίου και των κτηνοτρόφων.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες συλλογής νερού πηγών
στο Μαυροβούνι, διαμόρφωση χώρων ποτίσματος ζώων και μεταφοράς νερού σε χαμηλότερο επίπεδο για την
αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003, 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.
2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών
αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», για την
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες συλλογής νερού πηγών στο
Μαυροβούνι, διαμόρφωση χώρων ποτίσματος ζώων και μεταφοράς νερού σε χαμηλότερο
επίπεδο για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 0508-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες διαμόρφωσης και κατασκευής υδρομαστεύσεων,
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διαμόρφωσης, στο ίδιο επίπεδο, χώρων ποτίσματος των ζώων, εργασίες μεταφοράς του νερού
επτακόσια (700) μέτρα περίπου πιο κάτω, δεδομένου ότι στην κορυφή του Μαυροβουνίου
υπάρχουν πηγές των οποίων το νερό χάνεται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους
κτηνοτρόφους της περιοχής, καθώς επίσης και εργασίες στο νέο σημείο, για δεξαμενή συλλογής
του νερού για την εξυπηρέτηση του καταφυγίου και των κτηνοτρόφων.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)

-245-

ΑΔΑ: ΩΣΥ67Λ9-ΩΛΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1301/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου στα όρια της Κατσικάς
και σύνδεση αυτού με το επαρχιακό δίκτυο».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9892/05-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1907/06-08-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη :
6. Την υπ’ αριθ. 103744/3373 από 05-08-2020 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», Υποέργο: «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου στα όρια
της Κατσικάς και σύνδεση αυτού με το επαρχιακό δίκτυο».
7. Την από 05-08-2020 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
αποκατάσταση οδικού δικτύου στα όρια του Δ.Δ. Κατσικάς, το οποίο συνδέεται με το Επαρχιακό δίκτυο
Ιωαννίνων Πραμάντων και εξυπηρετεί παραγωγικές μονάδες, επιχειρήσεις και οικίες. Απαραίτητη η
αποκατάσταση της οδού για λόγους δημόσιας ασφάλειας και τήρησης των κανόνων υγιεινής, αφού εφάπτεται
με το χώρο φύλαξης των μεταναστών.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης
βατότητας οδικού δικτύου στα όρια της Κατσικάς και σύνδεση αυτού με το επαρχιακό δίκτυο», 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 εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης βατότητας
οδικού δικτύου στα όρια της Κατσικάς και σύνδεση αυτού με το επαρχιακό δίκτυο», βάσει της από 0508-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι αφορά
στην προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου στα όρια του Δ.Δ. Κατσικάς, το οποίο
συνδέεται με το Επαρχιακό δίκτυο Ιωαννίνων - Πραμάντων και εξυπηρετεί τόσο παραγωγικές μονάδες
όσο επιχειρήσεις και οικίες, καθώς επίσης και για λόγους δημόσιας ασφάλειας και τήρησης των κανόνων
υγιεινής, αφού εφάπτεται με το χώρο φύλαξης των μεταναστών.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1302/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης στην περιοχή Πηγών Βελλάς (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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
-248-

ΑΔΑ: ΩΣΥ67Λ9-ΩΛΞ

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. 9744/06-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1919/06-08-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:…
6. Την υπ’ αριθ. 102888/3330 από 04-08-2020 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: «Αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης στην περιοχή Πηγών Βελλάς (παροχή υπηρεσιών)».
7. Την από 06-08-2020 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 την αντιμετώπιση
προβλημάτων που παρουσιάζουν πέτρινοι τοίχοι στην περιοχή της Βελλάς και χρήζουν άμεσης στερέωσης και
αποκατάστασης, προκειμένου να επανέλθει η στατικότητά τους στην αρχική κατάσταση θα πρέπει να γίνουν
εξειδικευμένες εργασίες καθαρισμού, υδραμμοβολής, συμπλήρωσης των κενών που έχουν αναπτυχθεί και
πλήρωση του εσωτερικού τους με ενέματα όπου απαιτηθούν.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση τοίχων
αντιστήριξης στην περιοχή Πηγών Βελλάς (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
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης στην περιοχή
Πηγών Βελλάς (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 06-08-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εξειδικευμένες εργασίες
καθαρισμού, υδραμμοβολής, συμπλήρωσης των κενών που έχουν αναπτυχθεί και πλήρωση του
εσωτερικού τους με ενέματα, όπου απαιτείται, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που
παρουσιάζουν οι πέτρινοι τοίχοι στην περιοχή της Βελλάς και χρήζουν άμεσης στερέωσης και
αποκατάστασης, προκειμένου να επανέλθει η στατικότητά τους στην αρχική κατάσταση.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1303/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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
Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού
προς αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας (Α’ φάση)», προϋπολογισμού 300.000,00 € 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.
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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. 96701/3063/23-07-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001
«Συντήρηση –αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου» για το έργο: «Αποκατάσταση οδού προς αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας (Α’
φάση) », προϋπολογισμού 300.000,00 € με τον Φ.Π.Α.
6. Την αριθμ. 19/1206/29-07-2020 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. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς
αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας (Α’ φάση)», προϋπολογισμού 300.000,00 € 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. 9379/28-07-2020 εισήγηση της
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 99907/9383/2807-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και βάσει της σχετικής
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού
& Αθλητισμού και του Δήμου Ιωαννιτών, η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ.
1/4/12-01-2015 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.
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – 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.
7.

Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9923/06-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1914/06-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία,
λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της από 06-08-2020 (mimed-ecb-a-2-id-aa-6906-eba)
ηλεκτρονικής κλήρωσης από το ΜΗΜΕΔ, εισηγείται την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας
Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση εκτέλεσης έργου
«Αποκατάσταση οδού προς αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας (Α’ φάση)», προϋπολογισμού
300.000,00 € με Φ.Π.Α., με ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού την 4η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων.

8.

Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
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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 4η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00
π.μ.. για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς αρχαιολογικό
χώρο Καστρίτσας (Α’ φάση)», προϋπολογισμού 300.000,00 € 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»,
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως
προέκυψαν από την από 06-08-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το
ΜΗΜΕΔ (mimed-ecb-a-2-id-aa-6906-eba), και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
Τακτικά μέλη:
Βασίλειος Κυριαζής

Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η.,
Πρόεδρος

Αλεξάνδρα Τσώλα

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στην Δ.Τ.Ε.Π.Η.

Άννα Αθανασίου

Γεωπονίας ΠΕ στο Δήμο Ιωαννιτών (φαξ: 26510 94218)

Αναπληρωματικά μέλη:
Παναγιώτα Μπαλάφα

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στο Δήμο Ιωαννιτών (φαξ: 26510 83882)
αναπληρωτής Προέδρου

Χαράλαμπος
Ρουσόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, στο Δήμο Δωδώνης, (φαξ: 26543 60120)

Στέργιος Γιαννούλης

Χημικός Μηχανικός ΠΕ στο Δήμο Μετσόβου (φαξ: 26560 41373)

……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1304/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για την εξέταση των γεωτεχνικών συνθηκών του έργου
“Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με την 2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων-Γέφυρας
Πλάκας”».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
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. 9805/05-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1901/06-08-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη ….
6. Την υπ’ αριθ. 103633/3361/05-08-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού € 3.000,00 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: «Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για την εξέταση των γεωτεχνικών συνθηκών του
έργου «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με την 2 η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα
Πλάκας»».
7. Την από 05-08-2020 τεχνική έκθεση της υπηρεσίας όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Παροχή υπηρεσίας τεχνικού
συμβούλου για την εξέταση των γεωτεχνικών συνθηκών του έργου «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της
Ιόνιας Οδού με την 2η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: € 3.000,00 (με Φ.Π.Α.) .…».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, ζήτησε να
οργανωθεί επίσκεψη επιτόπου, από κλιμάκιο μελών της Ο.Ε., για να ενημερωθούν την εξέλιξη του
έργου.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 3.000,00 € 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
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για την
εξέταση των γεωτεχνικών συνθηκών του έργου “Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με την
2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων-Γέφυρας Πλάκας”», βάσει της από 05-08-2020 τεχνικής έκθεσης 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1305/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 10ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 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 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 με αρ. πρωτ. οικ. 7007/06-08-2020
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1916/06-08-2020 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 λειτουργικών δαπανών
της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα,
ως εξής:
«… Έχοντας υπόψη προφορικά αιτήματα και ανάγκες συγκεκριμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Ηπείρου
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και προκειμένου να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία των Δ/νσεων της
Περιφέρειας Ηπείρου εισηγούμαστε την έγκριση των παρακάτω δαπανών, με το Φ.Π.Α., όπου αυτό
προβλέπεται,
1) Προμήθεια Ανταλλακτικών Υλικών Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών Μηχανημάτων
Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
η οποία και διενεργεί επισκευές αναλόγως στις υπόλοιπες Δ/νσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής
δαπάνης 5.000 €.
2) Εκτέλεση Εργασιών Επισκευής Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών Μηχανημάτων
Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
η οποία και διενεργεί επισκευές αναλόγως στις υπόλοιπες Δ/νσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής
δαπάνης 2.000 €.
3) Εκτέλεση Εργασιών Επισκευής Επίπλων Γραφείου για τις ανάγκες της Δ-νσης Τεχνικών Έργων η οποία και
ελέγχει τις σχετικές εργασίες συντήρησης του κτιρίου της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής δαπάνης 1.500 €
4) Κατασκευή και Προμήθεια Πινακίδων για τις ανάγκες του Τμήματος Προμηθειών το οποίο και εξοπλίζει
αναλόγως τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής δαπάνης 1.500 €.
5) Εκτέλεση Εργασιών Καθαρισμού χαλιών-μοκετών-κουρτινών για τις ανάγκες του Γραφείου του
Περιφερειάρχη και Συνεργατών της Π.Η., συνολικής δαπάνης 1.200 €.
6) Προμήθεια Υλικών Συντήρησης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Τμήμα συντήρησης το οποίο
εξοπλίζει αναλόγως τις υπόλοιπες Δ/νσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής δαπάνης 2.000 €.
7) Εκτέλεση Τυπογραφικών Εργασιών για τις ανάγκες του Τμήματος Προμηθειών το οποίο και εξοπλίζει
αναλόγως τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής δαπάνης 2.500 €.
Οι ανωτέρω δαπάνες περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα : (ΠΙΝΑΚΑΣ) Για τα ανωτέρω υλικά η
δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου....».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών, και τη διάθεση των απαιτούμενων
πιστώσεων, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής
Ενότητας Ιωαννίνων, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΕΦ 072 και των αντίστοιχων
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ΚΑΕ του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων οικ.
έτους 2020, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Προμήθεια Ανταλλακτικών Υλικών Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και
Λοιπών Μηχανημάτων Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού
Εργασίες Επισκευής Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών
Μηχανημάτων Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού
Εργασίες Επισκευής Επίπλων Γραφείου
Κατασκευή και Προμήθεια Πινακίδων
Εργασίες Καθαρισμού χαλιών-μοκετών-κουρτινών
Προμήθεια Υλικών Συντήρησης
Τυπογραφικές Εργασίες

ΔΑΠΑΝΗ
με ΦΠΑ

ΚΑΕ

5.000,00 €

ΚΑΕ: 1329

2.000,00 €

ΚΑΕ: 0869

1.500,00 €
1.500,00 €
1.200,00 €
2.000,00 €
2.500,00 €

ΚΑΕ: 0873
ΚΑΕ 1699
ΚΑΕ: 0873
ΚΑΕ: 1699
ΚΑΕ 0843

……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1306/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 11ο
Έγκριση του από 04-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-08-2020
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε.
Άρτας «Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας για το έτος 2020», προϋπολογισμού
€ 74.000,00 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.
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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 € 74.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.004.01
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 στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας για το έτος 2020».
8. Την αριθμ. 18/1110/17-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
καταρτίσθηκε η διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117
του Ν.4412/16), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση
στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας για το έτος 2020», προϋπολογισμού δημοπράτησης
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 59.677,42 € και συνολικής
δαπάνης με ΦΠΑ 74.000,00 €, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1557/09-072020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την
αρ. 929/09-07-2020 απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει
τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.004.01 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 1140 και αρ. πρωτ. 1512/28-04-2020 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1162 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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1849/06-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1924/06-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει
προς έγκριση, το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 04-082020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός
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μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.», με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα οκτώ επί τοις εκατό (48,00 %) στις τιμές του
Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 31.032,26 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική
δαπάνη € 38.480,00 με ΦΠΑ.
10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 04-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας
συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), που διενεργήθηκε στις 04-08-2020, για
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας για το έτος
2020», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και
αναθεώρηση) 59.677,42 € και συνολικής δαπάνης 74.000,00 € με ΦΠΑ σε βάρος των
πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.004.01 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 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.», με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα οκτώ επί τοις εκατό (48,00 %) στις τιμές του
Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 31.032,26 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη
€ 38.480,00 με ΦΠΑ.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ)
που έγινε με την διαδικασία «συνοπτικός διαγωνισμός» του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και το σύστημα
προσφοράς του άρθρου 125 του ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση στραγγιστικών
έργων ΠΕ Άρτας για το έτος 2020».
Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας σήμερα στις 04.08.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 1000 πμ οι:
1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Μέλος, και
3. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Μέλος,
μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, όπως κληρωθήκαμε σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. οικ. 1780/03.08.2020
πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, μετά την αρ. 36/2872/12.12.2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση για την διεξαγωγή δημοπρασίας
για την κατασκευή του παραπάνω έργου.
Αφού ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την έναρξη παραλαβής των προσφορών ο κήρυκας κάλεσε τους
ενδιαφερόμενους να παραδώσουν το φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με τον φάκελο των
οικονομικών προσφορών.
Παρουσιάστηκαν και παρέδωσαν τις προσφορές συνοδευμένες από αίτηση υποβολής ή στο πρωτόκολλο
της ΔΤΕΠΕ Άρτας, οι κατωτέρω εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ με τάξη πτυχίου
Α1 τάξη και άνω ή στα νομαρχιακά μητρώα για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΕ.ΚΑΤ Ο. Ε.
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΙΩΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.
ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΤΑΞΗ
ΠΤΥΧΙΟΥ
1η
2η
2η
1η
2η
Α2
1η
1η
1η
2η
1η

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Αφού δεν παρουσιάστηκε καμία άλλη εργοληπτική επιχείρηση και πέρασε η ώρα λήξεως επίδοσης
προσφορών που ορίζεται στη διακήρυξη ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε λήξασα την παράδοση των
προσφορών.
Κατόπιν αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής οι φάκελοι και
τα δικαιολογητικά συμμετοχής Οι προσφορές καταχωρήθηκαν στον Πίνακα Επίδοσης Προσφορών που
συνοδεύει το παρόν Πρακτικό, στον οποίο έχουν καταγραφεί τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύμφωνα με το
άρθρο 24.2 της διακήρυξης και συγκεκριμένα:
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
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Στη συνέχεια η Επιτροπή παρουσία και των διαγωνιζομένων άρχισε την αποσφράγιση των φακέλων της
οικονομικής προσφοράς. Οι προσφορές αφού αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν από όλα τα μέλη της
Επιτροπής καταχωρήθηκαν στο πρακτικό με τη σειρά επίδοσης των προσφορών όπως παρακάτω:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΝΙΑΙΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ %

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΕ.ΚΑΤ Ο. Ε.
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΙΩΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.
ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

47,00 %
48,00 %
37,00 %
37,00 %
24,00 %
46,00 %
26,00 %
33,00 %
43,00 %
35,00 %
31,00 %

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ
(χωρίς απρόβλεπτα,
αναθεώρηση & ΦΠΑ)
27.502,90
26.983,98
32.692,13
32.692,13
39.438,13
28.021,83
38.400,28
34.767,82
29.578,59
33.729,98
35.805,67

Έγινε πλήρης έλεγχος των οικονομικών προσφορών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των
ποσοστών.
Η Επιτροπή συμπλήρωσε ή διόρθωσε με κόκκινο μελάνι τον προϋπολογισμό προσφοράς στα έντυπα
των Οικονομικών προσφορών και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών προσφορών κατά
σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά).
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΕΝΙΑΙΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΟΣΟ
Α/Α
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
(χωρίς απρόβλεπτα,
ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
αναθεώρηση & ΦΠΑ)
1.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
48,00 %
26.983,98
2.
Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
47,00 %
27.502,90
3.
ΖΙΩΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
46,00 %
28.021,83
4.
Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
43,00 %
29.578,59
5.
ΤΕ.ΚΑΤ Ο. Ε.
37,00 %
32.692,13
6.
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
37,00 %
32.692,13
7.
Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
35,00 %
33.729,98
8.
ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
33,00 %
34.767,82
9.
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
31,00 %
35.805,67
10.
ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.
26,00 %
38.400,28
11.
ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
24,00 %
39.438,13
Στη συνέχεια έγινε πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων ως προς την
ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε αυθημερόν.
Μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται η εργοληπτική
επιχείρηση ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.. Η Επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση
της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα οκτώ
επί τοις εκατό (48,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 31.032,26 € χωρίς
ΦΠΑ.
Άρτα, 04.08.2020
Η Επιτροπή
1. Χρήστος Παπαβασιλείου

2. Μαρία Βασιλειάδη

3. Ιωάννης Τσιρώνης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1307/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 12ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης εξωτερικών ανοιγμάτων και επιφανειών στο
καταφύγιο Καταρράκτη 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9889/05-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1903/06-08-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη : …
6. Την υπ’ αριθ. 103740/3372 από 05-08-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 18.500,00€ 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 αποκατάστασης εξωτερικών ανοιγμάτων και
επιφανειών στο καταφύγιο Καταρράκτη Άρτας».
7. Την από 05-08-2020 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 αποκατάσταση του
καταφυγίου στην κορυφή του βουνού στον Καταρράκτη Άρτας, το οποίο εξωτερικά αντιμετωπίζει πολλά
προβλήματα στα κουφώματα και σε ένα στέγαστρο. Θα γίνει λοιπόν αντικατάσταση όλων των παραθύρων και
των θυρών, καθώς και επισκευή με ειδικά τεμάχια του στεγάστρου.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης
εξωτερικών ανοιγμάτων και επιφανειών στο καταφύγιο Καταρράκτη Άρτας», σε βάρος των πιστώσεων της
ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 18.500,00€ (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 18.500,00 € 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
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης εξωτερικών
ανοιγμάτων και επιφανειών στο καταφύγιο Καταρράκτη Άρτας», βάσει της από 05-08-2020 τεχνικής
έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι αφορά στην προμήθεια
υλικών για την αποκατάσταση του καταφυγίου στην κορυφή του βουνού στον Καταρράκτη Άρτας, το
οποίο εξωτερικά αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στα κουφώματα και σε ένα στέγαστρο και ως εκ τούτου
απαιτείται αντικατάσταση όλων των παραθύρων και των θυρών, καθώς και επισκευή, με ειδικά τεμάχια,
του στεγάστρου.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1308/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 13ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου εξυπηρετούμενων κτηνοτρόφων στην
ευρύτερη περιοχή της Τύριας και του Ανθοχωρίου (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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9891/05-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1906/06-08-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη: …
6. Την υπ’ αριθ. 103747/3374 από 05-08-2020 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: «Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου εξυπηρετούμενων κτηνοτρόφων στην
ευρύτερη περιοχή της Τύριας και του Ανθοχωρίου (παροχή υπηρεσιών)».
7. Την από 05-08-2020 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 με μεγάλα χωματουργικά
μηχανήματα, με τα όποια θα γίνει διαμόρφωση των οδών πρόσβασης επαγγελματιών του πρωτογενούς τομέα
και κατοίκων. Θα γίνουν εργασίες άρσης καταπτώσεων, διαμόρφωσης πρανών, καθαρισμού ρεμάτων και
ανακατασκευή χωμάτινης οδοποιίας με αναμόχλευση, συμπλήρωση, διάστρωση και συμπύκνωση.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδικού
δικτύου εξυπηρετούμενων κτηνοτρόφων στην ευρύτερη περιοχή της Τύριας και του Ανθοχωρίου (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 εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου
εξυπηρετούμενων κτηνοτρόφων στην ευρύτερη περιοχή της Τύριας και του Ανθοχωρίου (παροχή
υπηρεσιών)», βάσει της από 05-08-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά εργασίες με μεγάλα χωματουργικά μηχανήματα, με
τα όποια θα γίνει διαμόρφωση των οδών πρόσβασης επαγγελματιών του πρωτογενούς τομέα και
κατοίκων, καθώς επίσης και εργασίες άρσης καταπτώσεων, διαμόρφωσης πρανών, καθαρισμού ρεμάτων
και ανακατασκευή χωμάτινης οδοποιίας με αναμόχλευση, συμπλήρωση, διάστρωση και συμπύκνωση.


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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1311/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου «Βελτίωση πρόσβασης - σήμανσης
στα Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου Άρτας» προϋπολογισμού € 231.500,00 με Φ.Π.Α., του
έργου: «Thematic Routes and Networks -TheRout_Net» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
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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. 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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9956/06-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1927/06-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία,
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις: ….
Η. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
INTERREGV-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020» (MIS5041731) και ειδικότερα από το Έργο με τίτλο
«Thematic Routes and Networks -TheRout_Net» και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων με αριθ. ενάριθ. έργου Κωδ. ΣΑ 318/6 και ενάριθμο 2019ΕΠ31860009 με υποέργο: «Βελτίωση
πρόσβασης - σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου Άρτας» προϋπολογισμού 231.500,00 €.
Θ. Τη με αριθμ. 104775/9932/06-08-2020 Έγκριση Συμβατικών Τευχών των εργασιών του ανωτέρω έργου.
Εισ ηγο ύμ ασ τε
1. Την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής
δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του
υποέργου: «Βελτίωση πρόσβασης - σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου Άρτας» του έργου:
«Thematic Routes and Networks -TheRout_Net» με προϋπολογισμό υποέργου 231.500,00 € (με το Φ.Π.Α.). Ο
διαγωνισμός θα 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 υποέργου «Βελτίωση πρόσβασης - σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου
Άρτας» προϋπολογισμού € 231.500,00 με Φ.Π.Α., του έργου «Thematic Routes and Networks
-TheRout_Net» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A
«Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020», της ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 2019ΕΠ31860009
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με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 9956/06-08-2020
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως συντάχθηκε,
ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 104775/9932/06-08-2020 απόφαση
έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και


Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
Η δαπάνη για τη διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού, θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της
ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 2019ΕΠ31860009 και τίτλο «TheRout_Net, MIS 5041731, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ, GRIT 2014-20», σύμφωνα με την αριθμ. 4/278/07-02-2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1312/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 17ο
Έγκριση παράτασης της σύμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου για την «Παροχή
Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες
Υποστήριξης και Διαχείρισης Ανάπτυξης Ενεργειακών Έργων για Αποδοτικά και Φιλικά
προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Δημόσιο Οδοφωτισμό και Κτίρια στην
Περιφέρεια Ηπείρου, Ελλάδα», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται, από το
Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ).
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 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 Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προμήθειες
του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα, και των σε εκτέλεση
αυτού κανονιστικών πράξεων, του Π.Δ. 113/2010, του Π.Δ. 261/1997, του Ν. 3614/2007,
του Ν. 3548/2007, του Ν. 3886/2010, του Ν. 3979/2011, του Ν. 4024/2011, του Ν.
4013/2011, του Ν. 4111/2013, του Ν. 4128/2013, του Ν. 4155/2013, του Ν. 4205/2013, του
Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/Α΄/08-08-2014), όπως ισχύει σήμερα, του Ν.
4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 376
«Μεταβατικές διατάξεις» παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147).
5. Την αριθμ. 5/34/11-07-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου για την
αποδοχή έγκρισης ένταξης του έργου "Efficient Eco-Friendly transportation, Public Lighting
and Buildings in the Region of Epirus, Greece" στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας ELENA, με
χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά
90% και την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής κατά 10% από πόρους της Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Την από 26/07/2016 υπογραφείσα σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων και της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο “Project Development
Services for Efficient Eco-Friendly Transportation, Public Lighting and Buildings in the
Region of Epirus, Greece”και αριθμό σύμβασης ELENA-2014-058.
7. Τις αριθμ. 21/1207/29-07-2016, 24/1294/02-09-2016, 28/1525/14-10-2016, 33/1791/30-112016, 37/1943/30-12-2016 και 2/54/26-01-2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,
περί έγκρισης διενέργειας, κατάρτισης της διακήρυξης, έγκρισης των Πρακτικών της
Επιτροπής Διενέργειας και κατακύρωσης στην εταιρεία με την επωνυμία
«TREKCONSULTING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με διακριτικό
τίτλο “TREK Consulting” των αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της Περιφέρειας Ηπείρου με αντικείμενο την
«Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες
Υποστήριξης και Διαχείρισης Ανάπτυξης Ενεργειακών Έργων για Αποδοτικά και Φιλικά
προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Δημόσιο Οδοφωτισμό και Κτίρια στην
Περιφέρεια Ηπείρου, Ελλάδα» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από τον
Μηχανισμό ELENA – European Local Energy Assistance (Ευρωπαϊκή Επιτροπή –
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων).
8. Την αριθμ. 15/657/19-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης
τροποποίηση της από 02-02-2017 (ΑΔΑΜ 17SYMV005759599) σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου και της αναδόχου του έργου, εταιρείας με την επωνυμία
«TREKCONSULTING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με διακριτικό
τίτλο “TREK Consulting”, ως προς τα στοιχεία αυτής, ήτοι τη νέα της επωνυμία, η οποία,
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βάσει του καταστατικού της, είναι εφεξής: «ΤRΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΤRΕΚ DEVELOPMENT A.E.».
9. Την αριθμ. 27/2205/29-08-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί χρονικής
επέκτασης της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας με την επωνυμία
ΤRΕΚ DEVELOPMENT A.E.», από 1/09/2019 έως 31/08/2020 για όλες τις υπηρεσίες της
κύριας σύμβασης, προσαρμόζοντας τα παραδοτέα στο διάστημα της παράτασης.
10. Την εισήγηση του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων της Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3407/06-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1928/0608-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την
έγκριση του συνημμένου, Πρακτικού 14 της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής του
έργου του θέματος
Στο συνημμένο στην εισήγηση, Πρακτικό 14/31-07-2020 της Επιτροπής Παραλαβής και
Παρακολούθησης Έργου, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:

«…
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14
Η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής για το έργο (ΕΠΠΕ) “Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής
Υποστήριξης του έργου με τίτλο: Υπηρεσίες Υποστήριξης και Διαχείρισης Ανάπτυξης Ενεργειακών Έργων για
Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Δημόσιο Οδοφωτισμό και Κτίρια στην
Περιφέρεια Ηπείρου, Ελλάδα" και τίτλο στα Αγγλικά “Project Development Services for Efficient Eco-Friendly
Transportation, Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus, Greece”, που έχει ενταχθεί και
συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ), αρμόδια για την παρακολούθηση και παραλαβή του
έργου του Αναδόχου, καθ’ όλη τη διάρκεια της συναφθεισομένης σύμβασης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ'
αριθ. πρωτ. οίκ.12140/613/14/2/2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Ω80Υ7Λ9-ΧΝΚ), αποτελούμενη
από τους :
α. Χρόνη Καλτσούνη του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), ως πρόεδρο,
β. Σοφία Τριάντου, του κλάδου Διοικητικού -Οικονομικού (Μ.Υ.), ως μέλος και
γ. Ευάγγελο Τσιάρα, του κλάδου Π.Ε. Περιβάλλοντος (Μ.Υ.), ως μέλος,
συνεδρίασε σήμερα 31/7/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο γραφείο 355 της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου, με παρόντα όλα τα μέλη, προκειμένου να εξετάσει τη Χρονική
Παράταση της Σύμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου με την ανάδοχο εταιρεία TREK DEVELOPMENT A.E.
Η ΕΠΠΕ έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 19 της Σύμβασης «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις
από 2/08/2019 και 20/09/2019 αποφάσεις,
2. το άρθρο 27 της Σύμβασης «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»,
3. Την χρονική Παράταση Σύμβασης (Contract Amendment), η οποία εγκρίθηκε από την ΕΤΕπ, για την
Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Η.)προκειμένου να ολοκληρωθεί η υλοποίηση των ενεργειακών έργων και
υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ηπείρου την 16/7/2020, για διάστημα έξι (6)
μηνών, ήτοι ως την 31/1/2021,
Εισηγείται
Τη χρονική παράταση της συναφθείσας σύμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου με την ανάδοχο εταιρεία TREK
DEVELOPMENT A.E. από 1/9/2020 έως 28/2/2021 για όλες τις υπηρεσίες της κύριας σύμβασης, προσαρμόζοντας
τα παραδοτέα στο διάστημα της παράτασης και σε όσα περιγράφονται στη Χρονική Παράταση της Σύμβασης
(Contract Amendment) της ΕΤΕπ.
Η ΕΠΠΕ υποβάλλει το παρόν Πρακτικό στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ώστε να προβεί στις
νόμιμες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή.
Το παρόν Πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε πέντε (5) αντίτυπα.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Χρόνης Καλτσούνης

Σοφία Τριάντου

Ευάγγελος Τσιάρας
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……………………………………………………………………………………………………………….. ….».

11. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την χρονική παράταση της συναφθείσας σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου
και της εταιρείας με την επωνυμία «ΤRΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΤRΕΚ DEVELOPMENT A.E.», αναδόχου Παροχής
Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης και
Διαχείρισης Ανάπτυξης Ενεργειακών Έργων για Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Δημόσιο Οδοφωτισμό και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου, Ελλάδα»
που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό ELENA – European Local Energy
Assistance (Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων),
από 1/09/2020 έως 28/02/2021 για όλες τις υπηρεσίες της κύριας σύμβασης, προσαρμόζοντας
τα παραδοτέα στο διάστημα της παράτασης και σε όσα περιγράφονται στη Χρονική Παράταση
της Σύμβασης (Contract Amendment) της ΕΤΕπ, σύμφωνα με το Πρακτικό 14/31-07-2020
(ανωτέρω υπό στ. 10), της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του Έργου.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1313/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 18ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεσος έλεγχος στατικής επάρκειας ικριωμάτων για το Μικρό Θέατρο της Αμβρακίας
(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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9750/06-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1911/06-08-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη
1. Προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο: «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του
Μικρού Θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας» απαιτείται άμεσα ο έλεγχος της στατικής επάρκειας των
ικριωμάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν προς αποφυγή ατυχημάτων.
2. Την με αριθμ.: 103196/3336/04-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 9.500,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α
2020ΕΠ53000001 με υποέργο : « Άμεσος έλεγχος στατικής επάρκειας ικριωμάτων για το Μικρό Θέατρο της
Αμβρακίας (παροχή υπηρεσιών) ».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου: «Άμεσος έλεγχος στατικής επάρκειας ικριωμάτων για
το Μικρό Θέατρο της Αμβρακίας (παροχή υπηρεσιών)» του έργου: « Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001,
προϋπολογισμού: 9.500,00 € (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 9.500,00 € 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
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος έλεγχος στατικής επάρκειας ικριωμάτων για
το Μικρό Θέατρο της Αμβρακίας (παροχή υπηρεσιών)», λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, προκειμένου
να υλοποιηθεί το έργο «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού
Θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας» απαιτείται άμεσα ο έλεγχος της στατικής επάρκειας των ικριωμάτων
που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν προς αποφυγή ατυχημάτων.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1314/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου
πιστοποιημένου εκτιμητή για τις ιδιαίτερες αποζημιώσεις στο πλαίσιο του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Εργασίες έργου Οδός Σταύρου Νιάρχου».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
-276-

ΑΔΑ: ΩΣΥ67Λ9-ΩΛΞ

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. 9924/06-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1915/06-08-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη
1. Απαιτείται άμεσα η ανάγκη εκτίμησης των ιδιαίτερων αποζημιώσεων των οικοπέδων επί της οδού Νιάρχου
στα πλαίσια του έργου : ‘Εργασίες έργου οδού Σταύρου Νιάρχου’ .
2. Την με αριθμ. : 104680/3402/06-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 7.740,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α
2020ΕΠ53000001με υποέργο : « Αμοιβή ανεξάρτητου εκτιμητή για τις ιδιαίτερες αποζημιώσεις στα πλαίσια
του έργου : ‘Εργασίες έργου οδού Σταύρου Νιάρχου’»
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Αμοιβή ανεξάρτητου εκτιμητή για τις ιδιαίτερες
αποζημιώσεις στα πλαίσια του έργου : ‘Εργασίες έργου οδού Σταύρου Νιάρχου’» του έργου : « Αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α
2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 7.740,00 € (με Φ.Π.Α.).…».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 7.740,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 με τίτλο
«Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την
παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή για την σύνταξη έκθεσης εκτίμησης των
ιδιαίτερων αποζημιώσεων των οικοπέδων επί της οδού Νιάρχου, στο πλαίσιο του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Εργασίες έργου Οδός Σταύρου Νιάρχου», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2882/2001
«Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1315/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 20ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Ανακατασκευή και διαμόρφωση χώρου συλλογής νερού στη θέση Παπαρούνα
Ζαγορίου για την κάλυψη αναγκών νερού και την υδροδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
(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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
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. 9944/06-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1923/06-08-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη: …
6. Την υπ’ αριθ. 99155/3165 από 28-07-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 20.000,00€ με το ΦΠΑ
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003
και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού –
υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», Υποέργο: «Ανακατασκευή και διαμόρφωση χώρου
συλλογής νερού στη θέση Παπαρούνα Ζαγορίου για την κάλυψη αναγκών νερού και την υδροδότηση
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (παροχή υπηρεσιών)».
7. Την από 06-08-2020 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 συλλογής νερού από πηγές
στην περιοχή Παπαρούνα Ζαγορίου, προκειμένου να αντιμετωπιστούμε προβλήματα λειψυδρίας στην ευρύτερη
περιοχή και να καλύψουμε τις ανάγκες για νερό επαγγελματικών που δραστηριοποιούνται στον παραγωγικό
τομέα.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Ανακατασκευή και διαμόρφωση
χώρου συλλογής νερού στη θέση Παπαρούνα Ζαγορίου για την κάλυψη αναγκών νερού και την υδροδότηση
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
Κ.Α. 2019ΕΠ53000003, προϋπολογισμού: 20.000,00€ (με Φ.Π.Α.).…».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 20.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2019ΕΠ53000003 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Ανακατασκευή και διαμόρφωση χώρου συλλογής νερού στη θέση Παπαρούνα Ζαγορίου για την κάλυψη
αναγκών νερού και την υδροδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
(παροχή υπηρεσιών)»,
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες συλλογής νερού από πηγές στην περιοχή
Παπαρούνα Ζαγορίου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα λειψυδρίας στην ευρύτερη περιοχή
και να καλυφθούν οι ανάγκες για νερό επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον παραγωγικό τομέα.


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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1316/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 21ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του προγράμματος για την συμμετοχή των τέκνων των
υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε παιδικές κατασκηνώσεις.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
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διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 3/8/0403-2020, 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 της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6983/06-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1929/06-082020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας και η
Υπηρεσία εισηγείται τα εξής:
«… Με την αριθμ. 10/41/30-06-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίνεται το πρόγραμμα για την
συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε παιδικές
κατασκηνώσεις, για το έτος 2020 και για χρονικό διάστημα παραμονής κάθε τέκνου έως και δύο (2) εβδομάδες
καθώς και την κάλυψη των σχετικών δαπανών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται
σε αυτή.
Από την ως άνω απόφαση προκύπτει ότι για την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων προτίθενται να
συμμετάσχουν 26 τέκνα υπαλλήλων και το μέγιστο κόστος που θα προκληθεί από το σύνολο των εν δυνάμει
τέκνων και του ημερήσιου τροφείου, ανέρχεται ως ο κατωτέρω πίνακας:: (Πίνακας)
Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού 10.920,00€,
για το έτος 2020, τα οποία θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου, Ε.Φ 072
ΚΑΕ 5297.….».
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού 10.920,00 € όπως αναλύεται στον παρακάτω
πίνακα, και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος του Ε.Φ 072 ΚΑΕ 5297 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2020, για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής
των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, σε παιδικές
κατασκηνώσεις, για το έτος 2020 και για χρονικό διάστημα παραμονής κάθε τέκνου έως και δύο (2)
εβδομάδες, σύμφωνα με την αριθμ. 10/41/30-06-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου,
ως εξής:
ΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΡΟΦΕΙΟ
ΑΝΑ ΤΕΚΝΟ
ΤΕΚΝΩΝ
ΚΟΣΤΟΥΣ
ΗΜΕΡΩΝ
14
30,00€
420,00€
26
10.920,00€
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1317/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 πληρωμή ασφαλιστικών-εργοδοτικών του
προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στην Π.Ε. Ιωαννίνων.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/0403-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης
2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Μισθοδοσίας της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7016/07-08-2020 έγγραφο, συνημμένο
με αρ. πρωτ. 1931/07-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«….Με την αριθμ. 4/2020 δημόσια πρόσκληση του Ο.Α.Ε.Δ. (ΑΔΑ: Ω2Χ64691Ω2-ΥΤ6) γίνεται γνωστή η
διαδικασία πρόσληψης 36.500 ατόμων μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας. Στο παράρτημα Ι
αυτής αναφέρονται οι Επιβλέποντες Φορείς και τα άτομα που θα απασχοληθούν. Συγκεκριμένα για την
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων θα απασχοληθούν συνολικά 99 άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων. Το
μισθολογικό κόστος καθώς και οι ασφαλιστικές-εργοδοτικές εισφορές αυτών καλύπτονται από τον Ο.Α.Ε.Δ.
Η διαδικασία καταβολής των πληρωμών στους ωφελουμένους και των ασφαλιστικών-εργοδοτικών εισφορών
στους επιβλέποντες φορείς καθώς και τυχόν άλλες λεπτομέρειες, αναφέρονται στα κεφάλαια 11 & 12 της
ανωτέρω δημόσιας πρόσληψης. Η προκαλούμενη δαπάνη για την απόδοση των ασφαλιστικών-εργοδοτικών
εισφορών των 99 ωφελουμένων (μετά από την καταβολή αυτών από τον Ο.Α.Ε.Δ.), οι οποίοι θα
απασχοληθούν από 01/09/2020 (ενδεχόμενη ημερομηνία έναρξης) έως 30/04/2021 έχει ως ο κατωτέρω
πίνακας:…… Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω εισηγούμαστε: την έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης,
συνολικού ποσού 231.558,10€, για τη πληρωμή των ασφαλιστικών-εργοδοτικών εισφορών των 99
ωφελουμένων, που θα απασχοληθούν με το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στη Περιφερειακή Ενότητα
Ιωαννίνων, σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, Ε.Φ. 071 – ΚΑΕ
9459, τα οποία κατανέμονται στα έτη όπως ο ανωτέρω πίνακας....»
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης συνολικού ποσού 231.558,10 € για την πληρωμή των
ασφαλιστικών-εργοδοτικών εισφορών των 99 ωφελουμένων, που θα απασχοληθούν με το πρόγραμμα
Κοινωφελούς Εργασίας στη Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, από 01/09/2020 (ενδεχόμενη ημερομηνία
έναρξης) έως 30/04/2021, τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, του Ε.Φ. 071 – ΚΑΕ 9459 σε βάρος
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, καθώς και την δέσμευση
των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2021 (πολυετής δέσμευση
υποχρέωσης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ Ιωαννίνων 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄), σύμφωνα με τα ποσά όπως εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:
ΚΑΕ
ΕΤΟΣ 2020
ΕΤΟΣ 2021
9459
115.779,05
115.779,05
ΣΥΝΟΛΟ
115.779,05
115.779,05
231.558,10
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1318/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 πραγματοποίησης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και δέσμευσης
υποχρέωσης για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στην Π.Ε. Πρέβεζας.

πολυετούς

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/0403-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης
2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της
Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3789/07-08-2020
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1930/07-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την
οποία η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 4/2020 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ (Αρ.
Πρωτ.: 37195/29-06-2020) και τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Π/Υ Πρέβεζας έτους 2020,
εισηγείται: «Την έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης πληρωμής εργοδοτικών εισφορών για την πράξη
προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα
με την αρ. 4/2020 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ 69 θέσεων πλήρους απασχόλησης στην Π.Ε. Πρέβεζας, τη
διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, καθώς και την έγκριση δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης, συνολικού
ποσού 119.621,92 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους
της Π.Ε. Πρέβεζας από 1η Σεπτεμβρίου 2020, και τον προϋπολογισμό της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020 και
2021 σύμφωνα με τα ποσά (ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε.) που αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: …
(ΠΙΝΑΚΑΣ) …».
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης πληρωμής εργοδοτικών εισφορών για την πράξη προώθησης
της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με την
αρ. 4/2020 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ, 69 θέσεων πλήρους απασχόλησης στην Π.Ε. Πρέβεζας, από
1η Σεπτεμβρίου 2020, τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας
οικ. έτους 2020, καθώς και την δέσμευση των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε Πρέβεζας οικ.
έτους 2021 (πολυετής δέσμευση υποχρέωσης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄), σύμφωνα με τα ποσά (ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε.) που
αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:
Α/Α

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ
2020

Πληρωμή εργοδοτικών εισφορών για την
πράξη προώθησης της απασχόλησης μέσω
59.810,96
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
1
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ
2021
59.810,96

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1319/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 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. 103878/1892/05-08-2020 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
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 διάθεσης πίστωσης για το έργο της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή κυκλικού
κόμβου στη θέση “Αεροδρόμιο” Παραμυθιάς».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την 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. 2/7/0403-2020, 8/29/29-05-2020 και 11/45/27-07-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 2ης και 3ης
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. 3/8/0403-2020, 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 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14098/05-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1912/06-082020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη την με αριθμό 11/48/27-07/2020 (ΑΔΑ: ΨΙΗ17Λ9-ΗΜ7) Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου «Έγκριση 4ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου έτους 2020 και την με αριθμό Απόφαση 11/45/27-7-2020 (ΑΔΑ 6Χ5Η7Λ9-ΝΛ2) «Έγκριση
3ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020» που χρηματοδοτείται από
έσοδα της Περιφέρειας έτους 2020, παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του αντίστοιχου ΦΟΡΕΑ-ΚΑΕ του προϋπολογισμού της Π. Ε. Θεσπρωτίας
έτους 2020, για την αύξηση του προϋπολογισμού του έργου του θέματος, λόγω τροποποίησης της Σύμβασης,
από 271.500,00€ σε 301.269,81€, ήτοι κατά το ποσό των 29.769,81 €, όπως αναφέρεται στον παρακάτω
πίνακα ….».
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κατωτέρω αναφερόμενης δαπάνης και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου/Π. Ε. Θεσπρωτίας έτους 2020, για την υλοποίηση του κάτωθι έργου, βάσει της
αριθμ. 11/45/27-07-2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η
3η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020, ως εξής:
Ε.Φ./ ΚΑΕ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ

«Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη θέση “Αεροδρόμιο”
29.769,81 €
Παραμυθιάς»
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
071.9779.01.000.01

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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