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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου 
του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία αποτελείται από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο, 
δύο (2) Αντιπεριφερειάρχες ως μέλη, όπως ορίσθηκαν με την αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και οκτώ (8) Περιφερειακούς Συμβούλους ως μέλη 
(τακτικά και αναπληρωματικά), όπως εκλέχθηκαν με την αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τακτικά Μέλη:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 

2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος 

7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος 

Γ. Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Σίμου - Τάσιου Αναστασία, Περιφερειακός Σύμβουλος 

2. Μπραΐμη - Μπότση Σταυρούλα, Περιφερειακός Σύμβουλος 

3. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

4. Γκούμας Αχιλλέας, Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, 

6. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος  

7. Νάνος Ευστάθιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

8. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. 
οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα μέλη:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, μέλος 

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

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 
46093/845/13-04-2020 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. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της 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. Έγκριση του από 06-04-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-04-2020  
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στην παραλιακή οδό Πρέβεζας – 
Ηγουμενίτσας στις Χ.Θ. 5+900 (συμβολή με την οδό Λασκαράτου) και στη θέση Φραξήλα», 
προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ. 

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) 
Πωγωνίου» αναδόχου «Κ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ – ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Ο.Ε.», μέχρι την 31-05-2020. 

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου 
Φιλιππιάδας», αναδόχου «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Ε.Ε. ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ», μέχρι την 30-06-2020. 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Κολομοδίων – 
Ανθότοπου Δήμου Νικολάου Σκουφά», αναδόχου ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Τ.Ε., 
μέχρι την 30-06-2020. 

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Καλπακίου - Κακαβιάς», 
αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ», μέχρι την 27-06-2020. 

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων από 
Δρίσκο έως Δεμάτι», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ», μέχρι την 02-07-2020. 

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση μέσων ασφαλείας στην εθνική οδό Ιωαννίνων – Τρικάλων 
(παροχή υπηρεσιών)». 

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση χώρου πρασίνου επί του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)». 
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10. 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 της Ε.Ο Ιωαννίνων – Κοζάνης και 
προστασία πρανών από τον ποταμό Σαραντάπορο», προϋπολογισμού € 65.720,00 με 
ΦΠΑ. 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων κυκλοφοριακού φόρτου για επικαιροποίηση της μελέτης 
κατασκευής κυκλικών κόμβων επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων  - Άρτας (Θέση Ελεούσα – Εργατικές) 
(παροχή υπηρεσιών)». 

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού στην ευρύτερη περιοχή του πρώην Δήμου 
Παρακαλάμου (προμήθεια υλικών)». 

13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μπουραζάνι – Αηδονοχώρι – Ιερά Μονή 
Μολυβδοσκέπαστης», αναδόχου «Γεώργιος Ι. Ντάφλης - Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-08-2020. 

14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 19ης Επαρχιακής Οδού Άγιος Νικόλαος - Βαλανιδιά», αναδόχου 
«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», μέχρι την 30-08-2020. 

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Συντήρηση – λειτουργικές ανάγκες – εκσυγχρονισμός του νέου κλειστού 
γυμναστηρίου Ιωαννίνων (προμήθεια υλικών & υπηρεσίες)». 

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Προμήθεια αμμοχάλικου για την αποκατάσταση βατότητας λόγω κατολίσθησης 
της επαρχιακής οδού Τ.Κ. Αετόπετρας του Δήμου Ζίτσας». 

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

18. Έγκριση διορθωμένων ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης γονέων ή κατά 
νόμο επιτρόπων μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με  επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄  αριθ. 
50025/26-09-2018 ΚΥΑ.  

19. Έγκριση επικαιροποιημένων ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών 
με Ε.Μ.Δ., χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α της υπ΄ αριθ. 
50025/26-09-2018 ΚΥΑ. 

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια Η/Μ υλικών και αντλητικού συγκροτήματος κεντρικού αντλιοστασίου 
του ΤΟΕΒ Αχέροντα – Γλυκής». 

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια αντλίας παροχής Q=500m3/h και Ηλεκτροκινητήρων αντλιοστασίων 
του ΤΟΕΒ ΚΟΝΙΤΣΑΣ». 

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

23. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικής 
Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο CIAK “Common Initiatives to 
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AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema”, στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-
Ιταλία 2014-2020». 

24. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου. 

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας 
της Περιφέρειας Ηπείρου για τον τίτλο «European Gastronomy Region 2024». 

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ανατύπωση τουριστικών φυλλαδίων της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παραγωγή βίντεο προβολής του 
τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου. 

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών για ιδρύματα και 
παραμεθόρια φυλάκια της 8ης Μεραρχίας, λόγω της εορτής του Πάσχα. 

29. Έγκριση κατανομής πίστωσης του κονδυλίου «Εκούσιοι αναδασμοί (Αποζημιώσεις 
ηρτημένης εσοδείας) ΠΕ Ιωαννίνων» έτους 2020, από Πόρους του ΝΠΔΔ, Τομέας Γεωργία. 

30. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Αποκατάσταση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες στην Τ.Κ Ανέζας Δήμου 
Αρταίων», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 17-
06-2020. 

31. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για έργα της Π.Ε. Άρτας 
έτους 2020. 

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

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

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτών (εκσκαφείς, 
φορτωτές, φορτηγά κ.λ.π) κατά την περίοδο 2019 για την αντιμετώπιση εκτάκτων καιρικών 
φαινομένων (ανειλημμένη υποχρέωση) της Π.Ε. Άρτας. 

35. Έγκριση τροποποίησης ως προς το χρονοδιάγραμμα και του παραρτήματος της σύμβασης 
του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “TRUST - cooperaTion foR sUStainable 
Transport” στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».  

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός της γέφυρας Βρυσέλλας από κορμούς ξερών δέντρων πλατάνων 
μετά την πτώση τους λόγω της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους προς αποφυγή 
πλημμυρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)». 

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης στην ευρύτερη περιοχή της Πλαταριάς (παροχή 
υπηρεσιών)». 

38. Έγκριση του από 12-03-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-03-2020  
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών και άρση καταπτώσεων στην 8η επαρχιακή οδό της Π.Ε. 
Πρέβεζας», προϋπολογισμού 73.160,00 € με Φ.Π.Α. 

39. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός κοίτης και 
ενίσχυση αναχωμάτων ποταμού Αχέροντα των παραποτάμων και των ρεμάτων του», 
προϋπολογισμού € 270.000,00 με ΦΠΑ. 

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κοπή και κλάδεμα δέντρων (λεύκες-ευκάλυπτοι-πεύκα) επικίνδυνων να πέσουν 
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στο οδόστρωμα στο εθνικό οδικό δίκτυο από Γέφυρα Καλογήρου έως Πρέβεζα (παροχή 
υπηρεσιών)». 

41. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτύπωση 
φωτοαντιγραφικών σχεδίων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Πρέβεζας. 

42. Έγκριση αναστολής καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του 
Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ετών 2020 
– 2021 και έγκριση παράτασης της σύμβασης «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. 
Πρέβεζας για το έτος 2019». 

43. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παράταση σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών καθαρότητας των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και του ΚΕΣΥ νομού Πρέβεζας. 

44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή νομικής υποστήριξης της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου για τον νομικό έλεγχο των εγγράφων, 
αναφορών, δικαιολογητικών κλπ που υποβάλλονται από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης 
(Ι.Φ.Σ.) του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας 
Ηπείρου» κατά την διάρκεια λειτουργίας του έργου και των συναφών εγγράφων της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός και διευθέτηση ρέματος στην περιοχή του Βράχου Πρέβεζας προς 
αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)».   

46. Έγκριση επέκτασης της από 6-5-2019 ισχύουσας σύμβασης υπηρεσιών για την μεταφορά 
του υπολείμματος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 132 (παραγρ.1) του Ν. 4412/2016. 

47. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση προσβάσεων και κτηνοτροφικών υποδομών στη Δριμίτσα 
(παροχή υπηρεσιών)». 

48. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός και επαναλειτουργία κοινόχρηστων υποδομών για την άμεση 
προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη Βρυσέλα (παροχή υπηρεσιών)». 

49. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. 
Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου» προϋπολογισμού € 80.000,00 με Φ.Π.Α. 

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 14-04-2020 Πρακτικού (αποσφράγιση και ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση 
του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια παραθύρων Κέντρου Υγείας 
Μετσόβου», προϋπολογισμού € 62.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού. 

2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία οδού πρόσβασης από κατολίσθηση 
στην περιοχή του Κάστρου της Πάργας έως την παραλία του Βάλτου», αναδόχου 
«ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», μέχρι την 31-07-2020. 

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση – κατασκευή συρματοκιβωτίων στην περιοχή 
Σαρακήνικου και Αγίας Παρασκευής για αντιμετώπιση κατολίσθησης», αναδόχου 
«ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», μέχρι την 31-07-2020. 

ΑΔΑ: 6ΖΡΚ7Λ9-ΦΓΖ



-6- 

 

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Βελτίωση και αποκατάσταση λίθινων έργων υποδομής πλησίον του επαρχιακού 
δικτύου στο Ανθοχώρι και της παλιάς εθνικής Ιωαννίνων – Τρικάλων (παροχή 
υπηρεσιών)». 

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης αντλητικών συγκροτημάτων για την εξυπηρέτηση  
παραγωγικών μονάδων στη Λάκκα και Ασπροκκλήσι Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)». 

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

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

8. 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 διπλοκάμπινων ημιφορτηγών και 
επιβατηγών οχημάτων για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισμού € 1.124.000,00 με Φ.Π.Α., της Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών 
οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (MIS 
5032676). 

9. Έγκριση του Πρακτικού Ι/15-04-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικής και οικονομικής προσφοράς) της Επιτροπής Διενέργειας του 
συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας 
«Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2020», 
προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση 
και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούμενης, από 06-04-2020 
συνεδρίασης. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/528/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της 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 Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, 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 
2014-20», 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 μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3954/06-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 794/06-04-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη το 
αποτέλεσμα της από 03-04-2020 (mimed-ecb-a-2-id-aa-5747-eba) ηλεκτρονικής κλήρωσης από το 
ΜΗΜΕΔ, εισηγείται την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση 
φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα» 
προϋπολογισμού 230.000,00 € με ΦΠΑ, με ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού την 22η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης την 22η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.  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 
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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», 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 (mimed-ecb-a-2-id-aa-5747-eba),  και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

 

1 Αραμπατζή Ειρήνη Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ στο Δήμο Ιωαννιτών, Πρόεδρος 

2 Τριανταφύλλου Αλεξάνδρα ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, στο Δήμο Ιωαννιτών, 

τακτικό μέλος 

3 Δρόσου Σοφία Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στο Δήμο Ιωαννιτών, τακτικό μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη: 

 

1 Αθανασίου Απόστολος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στο Δήμο Μετσόβου, αναπληρωτής 

Προέδρου 

2 Καπετάνος Χριστόδουλος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στο Δήμο Ιωαννιτών, αναπληρωματικό 

μέλος 

3 Νάκος Αργύρης  Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., αναπληρωματικό μέλος  

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/529/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση του από 06-04-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-04-2020  
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στην παραλιακή οδό 
Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στις Χ.Θ. 5+900 (συμβολή με την οδό Λασκαράτου) και στη 
θέση Φραξήλα», προϋπολογισμού 400.000,00 € 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 

http://www.php.gov.gr/
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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. 9/540/01-03-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης 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 2019, έργων χρηματοδοτούμενων από 
έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δύο κυκλικών 
κόμβων στην παραλιακή οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στις Χ.Θ. 5+900 (συμβολή με την 
οδό Λασκαράτου) και στη θέση Φραξήλα».  

6. Την αριθμ. 14/1061/23-04-2019 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 «Κατασκευή δύο κυκλικών 
κόμβων στην παραλιακή οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στις Χ.Θ. 5+900 (συμβολή με την 
οδό Λασκαράτου) και στη θέση Φραξήλα», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ, με τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 5707/19-04-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας 
και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 34233/3134/19.04.2019 
απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ 9771 του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2019. Επίσης εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την με α/α 524 και αρ. πρωτ. 11790/935/28-01-2020 (ΑΔΑ: Ψ7037Λ9-ΕΨΔ) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 512 στο βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του 
υποέργου του θέματος, βάσει της αριθμ. 3/177/28-01-2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

8. Την αριθμ. 8/443/24-03-2020 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 17-03-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4122/08-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 813/08-04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση, το από 06-04-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
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διενεργήθηκε στις 02-04-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΕΝΩΣΗ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσό προσφοράς 
172.859,26 € (με αναθεώρηση), χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 46,41%. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 06-04-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-04-2020 
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. 88338 για την κατασκευή 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στην παραλιακή οδό 
Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στις Χ.Θ. 5+900 (συμβολή με την οδό Λασκαράτου) και στη θέση 
Φραξήλα», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων 
πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.025.01 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 «ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. 
ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσό προσφοράς 172.859,26 € (με αναθεώρηση), χωρίς Φ.Π.Α. και 
μέση τεκμαρτή έκπτωση 46,41%. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 
 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  

Δημόσιου μειοδοτικού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού 
(Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή) 

για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου: 

 

«Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στην παραλιακή οδό Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας στις χ.θ. 

5+900 (συμβολή με την οδό Λασκαράτου) και στη θέση Φραξήλα» 

προϋπολογισμού 400.000,00 € (με Φ.Π.Α.) 
 

 

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 36751/3235/09-03-2020 διακήρυξη, η οποία έλαβε τον 88338 αριθμό 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ : 20PROC006408219 2020-03-10. 
 

Στα Ιωάννινα, στις 02-04-2020,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00  π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Νικόλαος Τζιμογιάννης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στο Δήμο Πωγωνίου ως Πρόεδρος 

2. Χαρίκλεια Αντώνη-Βλάχου, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, στο Δήμο Ιωαννιτών ως μέλος 

3. Αθανάσιος Ζέρβας , Λοιποί ΤΕ, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ως μέλος 

 

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

8/443/24-03-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και της από 19-03-2020  

συγκρότησης τακτικών και αναπληρωματικών μελών της ανωτέρω Επιτροπής Διαγωνισμού κατόπιν της 
από 17-03-2020 ηλεκτρονικής κλήρωσης ΜΗΜΕΔ, συνήλθαμε σε τηλεδιάσκεψη 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 27η Μαρτίου 2020 (καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών).    

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού «παρέλαβε» το φάκελο του διαγωνισμού από τον Χειριστή της 

Αναθέτουσας αρχής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του ηλεκτρονικού 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 88338. 
 

Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά τέσσερις (4) φάκελοι προσφοράς (ως πίνακας 1): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Ο.Φ. Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 

1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 27/03/2020 11:40:31 

2 
 
ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε. 

27/03/2020 11:52:30 

3 Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ' ΣΙΑ Ε.Ε 27/03/2020 12:11:46 

4 ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ 27/03/2020 12:36:22 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής Α. Ζέρβας με την χρήση των διατιθέμενων 

προσωπικών  κωδικών πρόσβασης συστήματος προέβησαν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά». 

 
Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από τον 

Πρόεδρο ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας (πίνακας 2) προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες, 

τον οποίον και κοινοποίησε σε όλους τους συμμετέχοντες δια μέσου της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας». 

 
Ακολούθως, ο Πρόεδρος 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. Διαπιστώθηκε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων ήταν ομαλές. 
 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν  στον  πίνακα 2 κατά τη σειρά μειοδοσίας, 
αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Προσφέροντα Ο.Φ. 
α/α 

προσφοράς 

Ποσό 
προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 
% 

1 Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ' ΣΙΑ Ε.Ε 148050 161.177,70€ 50,03 % 

2 
ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

147799 172.859,26€ 
  

46,41 % 

3 ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ 147633 192.516,76€ 40,32 % 

4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 148071 200.000,01€ 
  

38,00 % 

 

 

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέχισε με την αξιολόγηση των προσφορών ελέγχοντας τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της οικείας διακήρυξης, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη 

και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας.  
 

Σχετικά με την πρώτη προσφορά του διαγωνιζόμενου Οικονομικού Φορέα «Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ' 
ΣΙΑ Ε.Ε» διαπιστώθηκε ότι η εγγύηση συμμετοχής του δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 15.3 της 

διακήρυξης του εν λόγω έργου, ήτοι έχει ισχύ μικρότερη (276 ημέρες ) από την απαιτούμενη (306 ημέρες- 

από 27/03/2020 έως 27/01/2021) και η προσφορά του απορρίπτεται. Όλες οι υπόλοιπες προσφορές 
των οικονομικών φορέων κρίνονται παραδεκτές. 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έλεγξε τις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας του και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους. Για όλες τις εγγυητικές επιστολές 
εκδόθηκε βεβαίωση εγκυρότητας από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

 

Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, καταρτήθηκε ο κατωτέρω πίνακας 3 των 
διαγωνιζομένων οικονομικών φορέων, κατά σειρά μειοδοσίας ,που οι προσφορές τους κρίθηκαν 

παραδεκτές. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Προσφέροντα Ο.Φ. 
α/α 

προσφοράς 

Ποσό 
προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 
% 

1 
ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. 
ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

147799 172.859,26€ 46,41 % 

2 ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ 147633 192.516,76€ 40,32 % 

3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 148071 200.000,01€ 38,00 % 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου: 

«Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στην παραλιακή οδό Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας στις χ.θ. 

5+900 (συμβολή με την οδό Λασκαράτου) και στη θέση Φραξήλα», προϋπολογισμού 

400.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), στον Οικονομικό Φορέα «ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», ο οποίος είναι ο προσωρινός μειοδότης 

σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα 3, με ποσό προσφοράς 172.859,26€ (με αναθεώρηση), χωρίς Φ.Π.Α. 

και μέση τεκμαρτή έκπτωση 46,41%. 
 

 

 
Ιωάννινα,   06  Απριλίου 2020 

 

  

Η  Επιτροπή Διαγωνισμού 

                             Ο Πρόεδρος                                                   Τα μέλη 
 
 
 
 
 
                            
                       Νικόλαος Τζιμογιάννης                            Χαρίκλεια Αντώνη Βλάχου 
 
            
 
 
 
 
                                                                                                                  Αθανάσιος Ζέρβας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/530/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Πωγωνίου» 
αναδόχου «Κ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ – ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-05-
2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3920/07-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 809/08-04-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

προθεσμίας του έργου μέχρι στις 31-3-2020. 8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει 

κατασκευαστεί περίπου το 60% του έργου, ήτοι εκσκαφές, κατασκευή επιχωμάτων στο γήπεδο εγκατάστασης 

του έργου, η δεξαμενή ύδρευσης – πυρόσβεσης, η περίφραξη, η τάφρος του γηπέδου, τμήμα της ορθογωνικής 

τάφρου της οδού πρόσβασης στο γήπεδο, μέρος των εκσκαφών και της εξυγιαντικής στρώσης στην οδό 

πρόσβασης και τα ηλεκτρομηχανολογικά δίκτυα εκτός της εγκατάστασης των ηλεκτρολογικών πινάκων. 9. Με 

την αριθ. πρωτ. 743/1-4-2020 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (6η παράταση προθεσμίας 

περαίωσης) διατυπώνεται θετική γνώμη για τη χορήγηση 6ης παράτασης στην προθεσμία περαίωσης του έργου 

έως 31-5-2020.  

Β. ΕΙΔΙΚΑ 

Ο λόγος για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου είναι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (παρατεταμένος 

παγετός και μετέπειτα βροχοπτώσεις) που επικράτησαν κατά τους μήνες Δεκέμβριο 2019, Ιανουάριο 2020 και 

Φεβρουάριο 2020 στην περιοχή του έργου, μη επιτρέποντας για κάποιες ημέρες την εκτέλεση εργασιών. Ο 

ανάδοχος, ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 31-5-2020. 

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

υπαιτιότητα του αναδόχου παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 31-5-2020, με δικαίωμα 

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

οποία λήγει στις 31-3-2020 μέχρι τις  31-5-2020 με δικαίωμα αναθεωρήσεως...…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Πωγωνίου» αναδόχου «Κ/Ξ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ – ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-05-2020, με δικαίωμα 
αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 743/01-04-2020 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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/531/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου 
Φιλιππιάδας», αναδόχου «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Ε.Ε. ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ», μέχρι την 30-06-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4008/07-04-2020 έγγραφο συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 810/08-04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Σχετικά με το έργο σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

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

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

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

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

508702 (Κ.Α. 2015ΕΠ01880003).  

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

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

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

συμφωνητικό υπογράφηκε την 12-8-2016. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.  Την αρ. πρωτ. 742/3-4-2020 Διατύπωση Γνώμης για την Τροποποίηση Σύμβασης  της Ειδικής Υπηρεσιας 

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

παράτασης με αναθεώρηση με νέα προθεσμία περάτωσης του συνόλου των εργασιών του έργου την 

30.6.2020.  

13.  Αυτή τη χρονική στιγμή έχει εκτελεστεί το 95% των εργασιών.  

Ο ανάδοχος, με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των 

εργασιών μέχρι 30-6-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης, 

1) λόγω των βροχοπτώσεων που επικράτησαν κυρίως κατά τους μήνες και Δεκέμβριο 2019, Ιανουάριο 2020 

και Φεβρουάριο 2020 στην περιοχή του έργου, μη επιτρέποντας για κάποιες ημέρες την εκτέλεση εργασιών. 

2) ολοκληρώθηκε η σύνδεση των καταθλιπτικών αγωγών των δικτύων αποχέτευσης των οικισμών στην 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, ωστόσο οι καταθλιπτικοί αγωγοί και τα αντλιοστάσια των 

αποχετεύσεων των οικισμών δεν βρίσκονται σε λειτουργία. Τους τελευταίους δύο μήνες του 

χρονοδιαγράμματος προβλέπονται διαδικασίες «Θέσης των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» και «Δοκιμές 
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Ολοκλήρωσης». Οι ανωτέρω διαδικασίες προϋποθέτουν την επαρκή τροφοδοσία της ΕΕΛ σε λύματα από τις 

αποχετεύσεις, το οποίο θα συμβεί όταν αυτές λειτουργούν πλήρως. 

3) στα σχέδια της μελέτης προβλέπεται η κατασκευή και τοποθέτηση βατών εσχαρών επί των ανοιγμάτων των 

δεξαμενών, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του έργου, με αποτέλεσμα να πρέπει να 

συμπεριληφθούν στον επόμενο ΑΠΕ. 

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

31-3-2020 μέχρι τις  30-6-2020 με δικαίωμα 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 «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φιλιππιάδας», 
αναδόχου «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Ε. 
ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ», 
μέχρι την 30-06-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 742/03-
04-2020 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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/532/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Κολομοδίων – Ανθότοπου 
Δήμου Νικολάου Σκουφά», αναδόχου ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Τ.Ε., μέχρι την 30-06-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4158/13-04-2020 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 846/13-04-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…5. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 30-08-2016 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου του κ. 

Δημάρχου Δήμου Ν. Σκουφά και της εταιρείας «ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με 

ΑΦΜ:094457940, για ποσό 1.160.588,41€ (χωρίς Φ.Π.Α) 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία περαίωσης των 

εργασιών ορίστηκε σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με αρχή από 30-08-2016 και λήξη στις 30-

08-2018. Χορηγήθηκε 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών με την υπ’ αριθ. 28/1684/14-8-2018 (Ορθή 

Επανάληψη) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. μέχρι 30-11-2018. Χορηγήθηκε 2η παράταση 

προθεσμίας περαίωσης εργασιών με την υπ’ αριθ. 38/1684/14-8-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Π.Η. μέχρι 28-02-2019. Χορηγήθηκε 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών με την υπ’ αριθ. 11/665/21-

03-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. μέχρι 31-07-2019. Χορηγήθηκε 4η παράταση προθεσμίας 

περαίωσης εργασιών με την υπ’ αριθ. 28/2306/23-09-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. μέχρι 31-

10-2019. Χορηγήθηκε 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών με την υπ’ αριθ. 35/2748/2-12-2019 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. μέχρι 31-12-2019. Χορηγήθηκε 6η παράταση προθεσμίας περαίωσης 

εργασιών με την υπ’ αριθ. 4/277/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. μέχρι 31-03-2020. 7. 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την 5η εντολή πληρωμής έχει πληρωθεί το ποσό των 847.669,51€ 

χωρίς το ΦΠΑ. 8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί το 99% των 

φρεατίων, το 98% του βαρυτικού αγωγού και το 100% του καταθλιπτικού αγωγού, το 100% του αγωγού 

υπερχείλισης, το 98% των ιδιωτικών συνδέσεων, οι οικοδομικές εργασίες στα αντλιοστάσια και στους οικίσκους 

σε ποσοστό 100%, οι αποκαταστάσεις σε ποσοστό 95% και οι Η/Μ εργασίες σε ποσοστό 90%. 

Β. ΕΙΔΙΚΑ 

1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Ο ανάδοχος στην από 28-02-2020 αίτησή του για παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, 

επικαλείται τα εξής: 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα στο έργο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες Η/Μ, καθώς και εργασίες 

αποκατάστασης ορυγμάτων με ασφαλτική στρώση. Κατά τις μέρες βροχής, καμία εργασία δεν ήταν δυνατή 

λόγω της φύσης των εργασιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. 

Σύμφωνα με τα συνημμένα στοιχεία της αίτησης του αναδόχου, από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στην 

περιοχή του έργου και βάσει του ημερολογίου εργοταξίου, οι ημέρες βροχόπτωσης για το διάστημα που 

προαναφέρθηκε είναι: 

Δεκέμβριος 2019     : ημέρες   14  

Ιανουάριος 2020        : ημέρες     6 

Φεβρουάριος 2020        : ημέρες     8 

Σύνολο              : ημέρες 28 

Σε αρκετές περιπτώσεις ημερών με έντονες βροχοπτώσεις επηρεάζονταν η δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών και 

τις επόμενες μία ή δύο ημέρες. 

Επιπλέον, στον Οικισμό Ανθοτόπου έγινε διακοπή των εργασιών κατασκευής του βαρυτικού αγωγού στον 

κλάδο Μ32 προ του φρεατίου J175, λόγω διώροφης πέτρινης οικίας σε ελάχιστη απόσταση ~ 2μ. από την 

εκσκαφή του ορύγματος και την προβλεπόμενη θέση του φρεατίου. Το κτίριο έχει κατασκευαστεί δίχως 

ιδιαίτερη θεμελίωση και σε συνδυασμό με το έδαφος που παρουσιάζει υψηλό υδροφόρο ορίζοντα καθόλη τη 

διάρκεια του έτους και σημαντική τάση καθίζησης και ρευστοποίησης, καθιστούν την τοποθέτηση του 

βαρυτικού αγωγού σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη μελέτη ενδεχομένως επιζήμια. Η ολοκλήρωση του κλάδου 

Μ32 είναι απαραίτητη ώστε να συνδεθεί ένα ήδη κατασκευασμένο τμήμα με 15 ιδιωτικές συνδέσεις και 

συνολικό μήκος περί τα 250μ. με το υπόλοιπο επίσης κατασκευασμένο βαρυτικό δίκτυο του Ανθοτόπου και να 

διοχετευθεί προς το κεντρικό αντλιοστάσιο του οικισμού. 

Κατατέθηκε εναλλακτική λύση αποχέτευσης μέσω αντλητικού σταθμού και καταθλιπτικού αγωγού, από τον 

ανάδοχο προς την υπηρεσία, της οποίας η έγκριση και η μετέπειτα κατασκευή εκκρεμεί. 

Έως σήμερα έχει κατασκευαστεί το σύνολο σχεδόν του έργου συμπεριλαμβανομένων των αποκαταστάσεων. 

Εκκρεμούν, εκτός του τμήματος του βαρυτικού κλάδου στον Ανθοτόπου που προαναφέρθηκε, εργασίες δοκιμών 

Η/Μ εξοπλισμού των αντλιοστασίων. Σύμφωνα με τα παραπάνω ο ανάδοχος αιτείται παράταση της συμβατικής 

προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά 91 ημέρες χωρίς τη δική του υπαιτιότητα δηλαδή έως 

30/06/2020. 

2. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου καθώς εκκρεμούν 

ζητήματα που επηρεάζουν τον χρόνο περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος. Συγκεκριμένα, στον 
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Οικισμό του Ανθοτόπου ο ανάδοχος διέκοψε τις εργασίες κατασκευής του βαρυτικού αγωγού στον κλάδο Μ32 

προ του φρεατίου J175, λόγω της ύπαρξης διώροφης πέτρινης οικίας σε ελάχιστη απόσταση ~ 2μ. από την 

εκσκαφή του ορύγματος και την προβλεπόμενη θέση του φρεατίου. Το κτίριο έχει κατασκευαστεί χωρίς 

ιδιαίτερη θεμελίωση και σε συνδυασμό με το έδαφος που παρουσιάζει υψηλό υδροφόρο ορίζοντα και σημαντική 

τάση καθίζησης και ρευστοποίησης, καθιστούν την τοποθέτηση του βαρυτικού αγωγού σύμφωνα με τα 

οριζόμενα από τη μελέτη επίφοβη. Ο ανάδοχος έχει καταθέσει εναλλακτική λύση αποχέτευσης μέσω αντλητικού 

σταθμού και καταθλιπτικού αγωγού, η οποία διαβιβάστηκε στον μελετητή μέσω του Δ. Ν. Σκουφά. Ο μελετητής 

στις 19-7-2019 εξέφρασε αρνητική άποψη αναφορικά με την εφαρμογή πρόσθετου αντλιοστασίου ακαθάρτων 

λόγω του ότι αυτό χρειάζεται περιβαλλοντική αδειοδότηση. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 187402/18259/27-11-2019 

της υπηρεσίας μας, υποβλήθηκε στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ο φάκελος που αφορά την προαναφερόμενη 

τροποποίηση της αρχικής μελέτης στο συγκεκριμένο τμήμα στον οικισμό του Ανθότοπου. Σύμφωνα με το υπ’ 

αριθ. πρωτ. 23127/24-2-2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & χωρικού σχεδιασμού Ηπείρου, της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, η ανωτέρω τροποποίηση αποτελεί στοιχείο για 

την ενημέρωση του φακέλου ΑΕΠΟ του έργου και δε χρήζει ανάγκη τροποποίησης. Επιπλέον, ο Δήμος Ν. 

Σκουφά με την υπ’ αριθ. 291/2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤ0ΩΚ5-ΘΤΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του εξέφρασε 

τη σύμφωνη γνώμη του για την εν λόγω τροποποίηση. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 31053/2814/09-03-2020 έγγραφό 

μας η τροποποίηση διαβιβάστηκε στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, προκειμένου να γνωμοδοτήσει 

σχετικά.   

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία των εγκρίσεων της εν λόγω τροποποίησης και η υλοποίησή της. 

3. ΠΡΟΕΓΚΙΣΗ Ε.Υ.Δ. 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. με το με αριθ. πρωτ. 615/07-04-2020 έγγραφό της διατύπωσε θετική 

γνώμης σχετικά με την προέγκριση χορήγησης της 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του 

έργου του θέματος. 

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι τις 30-06-2020, 

η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την χορήγηση των απαιτούμενων εγκρίσεων και για την άρτια ολοκλήρωση 

των εργασιών του έργου του θέματος. 

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την  έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου  του  θέματος  με  αναθεώρηση  

μέχρι 30-06-2020...…..». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Κολομοδίων – Ανθότοπου Δήμου Νικολάου 
Σκουφά», αναδόχου ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Τ.Ε., μέχρι την 30-06--2020, με δικαίωμα 
αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 615/07-04-2020 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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΖΡΚ7Λ9-ΦΓΖ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/533/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Καλπακίου - Κακαβιάς», αναδόχου 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ», μέχρι την 27-06-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΖΡΚ7Λ9-ΦΓΖ
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4271/13-04-2020 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 854/13-04-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… 2. 

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από  πιστώσεις  της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000006 

για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Καλπακίου – Κακαβιάς», προϋπολογισμού 

74.400,00 με ΦΠΑ. 3. Μελέτη: Η Μελέτη του ανωτέρου έργου συντάχθηκε από την Δ.Τ.Ε./Π.Η.  

προϋπολογισμού   74.400,00 με ΦΠΑ.  και  εγκρίθηκε με  την   υπ’  αριθ. 50605/4831/09-04-2019 απόφαση   

της   Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 4. Δημοπρασία: Η δημοπρασία έγινε στις 16-05-2019 με 

το σύστημα υποβολής προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και από αυτήν μειοδότης αναδείχτηκε η  

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ» με ποσοστό έκπτωσης 64 %. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 

υπ’ αριθ. 22/1704/12-07-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, ενώ με το υπ’ αριθ. 

πρωτ. 110976/10748/2-08-2019 έγινε η κοινοποίηση της Απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού  και η  πρόσκληση  υπογραφής   σύμβασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  Περιφέρειας  Ηπείρου . 

5. Συμφωνητικό: Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του  Περιφερειάρχη και του αναδόχου  υπογράφτηκε 

την 27-08-2019 για  ποσό  26.784,00 € με Φ.Π.Α. 6. Προθεσμίες: Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών του 

έργου ήταν η 27-12-2019. Με την υπ’ αριθ. 37/2925/23-12-2019 απόφαση   της   Οικονομικής   Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε Παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την    

27-04-2020.7. Πληρωμές Μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει πληρωμές. 8. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας. Έχει 

εγκριθεί με την υπ’ αρ. οικ. 190847/18579 (ΑΔΑ: ΨΘΜ67Λ9-Μ1Φ) απόφαση ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας. 

9. Εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα Μέχρι σήμερα έχουν γίνει εργασίες σε ποσοστό 40 % της 

αρχικής σύμβασης. Β. ΕΙΔΙΚΑ 1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος στην από  10-04-2020 αίτηση 

του ζητά παράταση της προθεσμίας περάτωσης του έργου έως 27-06-2020 με αναθεώρηση για την  ολοκλήρωση 

των εργασιών, λόγω των απαγορεύσεων που ισχύουν από την πανδημία του κορωνοϊού. 2. Απόψεις της 

διευθύνουσας υπηρεσίας. Η υπηρεσία μας κρίνει εύλογο το αίτημα του αναδόχου εταιρείας, καθώς τους 

χειμερινούς μήνες είναι αδύνατη η εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών 

(χαμηλές θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις) και εισηγείται την έγκριση παράτασης  της προθεσμίας περαίωσης του 

έργου μέχρι 27-06-2020 με αναθεώρηση. Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν 

οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του 

έργου μέχρι τις 27-06-2020 με αναθεώρηση, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των 

εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας. ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι τις 27-06-2020 …..». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Καλπακίου - Κακαβιάς», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ», μέχρι την 27-06-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΖΡΚ7Λ9-ΦΓΖ



-26- 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/534/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων από Δρίσκο έως 
Δεμάτι», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ», μέχρι την 02-07-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4272/13-04-2020 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 853/13-04-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… 2. 

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από  πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000006 

για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων από Δρίσκο έως Δεμάτι», 

προϋπολογισμού 74.400,00 με ΦΠΑ. 3. Μελέτη: Η Μελέτη του ανωτέρου έργου συντάχθηκε από την 

Δ.Τ.Ε./Π.Η.  προϋπολογισμού   74.400,00 με ΦΠΑ.  και  εγκρίθηκε με  την   υπ’  αριθ. 55345/5317/16-04-2019 

απόφαση   της   Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 4. Δημοπρασία: Η δημοπρασία έγινε στις 30-

05-2019 με το σύστημα υποβολής προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και από αυτήν μειοδότης 

αναδείχτηκε η  «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ» με ποσοστό έκπτωσης 66 %. Το πρακτικό της δημοπρασίας 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 23/1774/19-07-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, 

ενώ με το υπ’ αριθ. πρωτ. 116522/11337/08-08-2019 έγινε η κοινοποίηση της Απόφασης κατακύρωσης του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού  και η  πρόσκληση  υπογραφής   σύμβασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  

Περιφέρειας  Ηπείρου. 5. Συμφωνητικό: Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του  Περιφερειάρχη και του 

αναδόχου  υπογράφτηκε την 2-09-2019 για  ποσό  25296,00 € με Φ.Π.Α. 6. Προθεσμίες: Η προθεσμία περαίωσης 

των εργασιών του έργου ήταν η 2-01-2019. Με την υπ’ αριθ. 37/2926/23-12-2019 απόφαση   της   Οικονομικής   

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε Παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου 

μέχρι την 2-05-2020.7. Πληρωμές Μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει πληρωμές . 8. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας. 

Έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ. οικ. 191410/18605/03-12-2019 (ΑΔΑ:ΩΔΒΩ7Λ9-ΦΤΗ) απόφαση ο 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας. 9. Εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει 

εργασίες. Β. ΕΙΔΙΚΑ 1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος Ο ανάδοχος στην από  10-04-2020 αίτηση του ζητά 

παράταση της προθεσμίας περάτωσης του έργου έως 2-07-2020 με αναθεώρηση για την  ολοκλήρωση των 

εργασιών, λόγω των απαγορεύσεων που ισχύουν από την πανδημία του κορωνοϊού. 2. Απόψεις της 

διευθύνουσας υπηρεσίας Η υπηρεσία μας κρίνει εύλογο το αίτημα του αναδόχου εταιρείας, καθώς τους 

χειμερινούς μήνες ήταν αδύνατη η εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης λόγω των απαγορεύσεων που ισχύουν από 

την πανδημία του κορωνοϊού και εισηγείται την έγκριση παράτασης  της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 

2-07-2020 με αναθεώρηση. Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 2-

07-2020 με αναθεώρηση, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια 

της υφιστάμενης εργολαβίας. ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 

του θέματος μέχρι τις 2-07-2020 …..». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων από Δρίσκο έως Δεμάτι», αναδόχου 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, μέχρι την 02-07-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
……………………………………………………………………………………………………………..………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/535/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση μέσων ασφαλείας στην εθνική οδό Ιωαννίνων –Τρικάλων (παροχή 
υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3068/06-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 823/10-04-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη  

1.Τις συνεχείς οχλήσεις τόσο της Τροχαίας  όσο και πολιτών για κατεστραμμένα στηθαία σε επικίνδυνες θέσεις 

στο εθνικό οδικό δίκτυο Ιωαννίνων Τρικάλων και προκειμένου να καλύψουμε τις επικίνδυνες θέσεις με στηθαία 

τα οποία έχουν καταστραφεί κάνουμε την προμήθεια των στηθαίων ασφαλείας. 

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με εργατοτεχνικό προσωπικό και μηχανολογικό εξοπλισμό της Πολιτικής 

Προστασίας 

2. Την  με  αριθμ. : 34342/1085/05-03-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 10.000,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: « Συντήρηση, αποκατάσταση εθνικού 

επαρχιακού και λοιπού οδικού  δικτύου  Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020)>>,της ΣΑΕΠ Ηπείρου με Κ.Α.2018 

ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 10.000,00 € (με Φ.Π.Α.). με υποέργο «Αποκατάσταση  μέσων ασφαλείας στην 

εθνική οδό Ιωαννίνων-Τρικάλων>>.(παροχή υπηρεσιών). 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Αποκατάσταση  μέσων ασφαλείας στην εθνική οδό 

Ιωαννίνων-Τρικάλων>>.(παροχή υπηρεσιών).ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ Ηπείρου με Κ.Α.2018 

ΕΠ53000001 προϋπολογισμού 10.000,00 € (με Φ.Π.Α.)..…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, 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 10.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση, αποκατάσταση εθνικού επαρχιακού και λοιπού οδικού  δικτύου  Περιφέρειας Ηπείρου 2018-
2020», για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση  μέσων ασφαλείας στην 
εθνική οδό Ιωαννίνων-Τρικάλων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή υπάρχει άμεση ανάγκη 
κάλυψης των επικίνδυνων θέσεων με στηθαία τα οποία έχουν καταστραφεί στο εθνικό οδικό δίκτυο 
Ιωαννίνων – Τρικάλων, και με εργασίες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με εργατοτεχνικό προσωπικό 
και μηχανολογικό εξοπλισμό της Πολιτικής Προστασίας. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/536/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση χώρου πρασίνου επί του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 
(παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3069/06-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 822/10-04-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη  

1. Ότι μετά το κόψιμο των πλατάνων λόγω της ασθένειας του μεταχρωματικού  έλκους  σε ορισμένα σημεία 

του εθνικού οδικού δικτύου τα ερείσματα έχουν απογυμνωθεί με αποτέλεσμα με βροχές να έχουμε  

κατολισθήσεις ,για το λόγω αυτό θα κάνουμε  μερική φύτευση με διάφορα δέντρα και  θάμνους.  

2. Την  με  αριθμ. : 434334/1084/5-03-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 10.000,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: « Συντήρηση, συμπλήρωση και 

αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό οδικό δίκτυο  Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021)>>,της ΣΑΕΠ Ηπείρου με 

Κ.Α.2019 ΕΠ53000000 προϋπολογισμού: 12.000,00 € (με Φ.Π.Α.). με υποέργο «Αποκατάσταση χώρου 

πρασίνου επί του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου >>.(παροχή υπηρεσιών).). 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Αποκατάσταση χώρου πρασίνου επί του εθνικού 

οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου >>.(παροχή υπηρεσιών). ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 

Κ.Α. 2019ΕΠ53000000 προϋπολογισμού 12.000,00 € (με Φ.Π.Α.).…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 12.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000000 και τίτλο 
«Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό οδικό δίκτυο  Περιφέρειας Ηπείρου 
2019-2021», για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση χώρου πρασίνου 
επί του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης 
(τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή 
υπάρχει άμεση ανάγκη μερικής φύτευσης με διάφορα δέντρα και θάμνους, διότι μετά το κόψιμο των 
πλατάνων λόγω της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους σε ορισμένα σημεία του εθνικού οδικού 
δικτύου, τα ερείσματα έχουν απογυμνωθεί με αποτέλεσμα να υπάρχουν κατολισθήσεις μετά από βροχές. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/537/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση 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 της Ε.Ο Ιωαννίνων – Κοζάνης 
και προστασία πρανών από τον ποταμό Σαραντάπορο», προϋπολογισμού € 65.720,00 
με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
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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. 4267/13-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 850/13-04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 45937/1506/13.04.2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 65.720,00 € με 
Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο  
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου 2018-2020» 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.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  του υποέργου  : « Άμεση αποκατάσταση βατότητας της 

Ε.Ο Ιωαννίνων – Κοζάνης και προστασία πρανών από τον ποταμό Σαραντάπορο » του έργου : « Συντήρηση – 

αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 -2020 » 

προϋπολογισμού  65.720,00 €..…».  

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 της 
Ε.Ο Ιωαννίνων – Κοζάνης και προστασία πρανών από τον ποταμό Σαραντάπορο», 
προϋπολογισμού 65.720,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 46075/4266/13.04.2020 απόφαση της 
Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-
2020», για την εκτέλεση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης 
εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν 
από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 
973/23-01-2020 εισήγηση της υπηρεσίας, ως εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 

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

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

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του  Δήμου Κόνιτσας και που είχαν 

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

απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ήταν ο ποταμός Σαραντάπορος  που σε μεγάλο 

μήκος του διέρχεται από το Δήμο αυτό, να υπερχειλίσει, με αλλαγή της κοίτης του κατά τμήματα. Η ορμή αλλά 
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και ο όγκος του νερού, σε συνδυασμό με την αλλαγή της κοίτης του ποταμού, που αντί να κινείται παράλληλα 

με την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης , σε πολλά σημεία την τέμνει κάθετα, οδήγησε στην κατάρρευση των πρανών 

και του επιχώματος πάνω στο οποίο εδράζεται η εθνική οδός, η οποία κινδυνεύει άμεσα με ανατροπή. Σύμφωνα 

με τη γνώμη ειδικών ( γεωλόγων, γεωτεχνικών) αλλά και υπαλλήλων του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων 

της Περιφέρειας Ηπείρου που προέβησαν άμεσα σε αυτοψία, απαιτείται η διευθέτηση της κοίτης του ποταμού 

Σαραντάπορου, αλλά κυρίως η κατασκευή συρματοκιβωτίων κατάντη της οδού, που θα προστατέψουν κατά το 

δυνατόν τη βάση έδρασής της, ώστε αυτή να συνεχίζει να υφίσταται και η κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά.  

3. Με την αρίθμ. πρωτ. :  45937/1506/13.04.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου  εγκρίθηκε  πίστωση 

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

αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό. 

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

τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 46075/4266/13.04.2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η.          

Με βάση τα παραπάνω 

εισηγούμαστε  

την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 

2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  του υποέργου  : « Άμεση αποκατάσταση βατότητας της Ε.Ο 

Ιωαννίνων – Κοζάνης και προστασία πρανών από τον ποταμό Σαραντάπορο » του έργου : « Συντήρηση – 

αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 -2020 » 

προϋπολογισμού  65.720,00 € …». 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/538/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων κυκλοφοριακού φόρτου για επικαιροποίηση 
της μελέτης κατασκευής κυκλικών κόμβων επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων  - Άρτας (Θέση 
Ελεούσα – Εργατικές) (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).  

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4236/10-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
834/13-04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντες  υπ' όψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 118/2007   του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Ά) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Το Π.Δ. 140/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 233/τ. Α/27-

12-2010. 

4. Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων 

Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου» 

      Παίρνοντας υπόψη  

1. Η κατασκευή ισόπεδων κόμβων επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων  - Άρτας και συγκεκριμένα στις θέσεις Ελεούσα – 

Εργατικές υπήρξε πάντα προτεραιότητα στα πλαίσια της αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας, λόγω του ότι οι 

συγκεκριμένες θέσεις εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό μετακινούμενων οχημάτων σε καθημερινή βάση, ενώ τα 

χαρακτηριστικά της υφιστάμενης οδού ευνοούν την πρόκληση ατυχήματος  ( ευθυγραμμία, μεγάλες ταχύτητες, 

αριστερές στροφές κ.α.). Έτσι, η Δ.Τ.Ε./Π.Η. προέβη στη σύνταξη μελέτης, αντιμετωπίζοντας τα παραπάνω 

με την δημιουργία  ισόπεδων κυκλικών κόμβων. Όμως, με την κατασκευή και τη λειτουργία δύο επιχειρήσεων 

με μεγάλη επισκεψιμότητα (υπέρ αγορά τροφίμων, ΚΤΕΟ) στην περιοχή, αλλά και την αύξηση των 

διαμενόντων στις εργατικές κατοικίες τα δεδομένα έχουν αλλάξει κατά πολύ, με τη συνεχή διέλευση και 

βαρέων πλέον οχημάτων  (τροφοδοσία υπέρ μάρκετ καθημερινά, έλεγχος στο ΚΤΕΟ). Απαιτείται άμεσα 

λοιπόν η συλλογή στοιχείων κυρίως του κυκλοφοριακού φόρτου της περιοχής (αριθμός μετακινούμενων 

οχημάτων, είδος) αλλά και παραπλήσιων παραμέτρων, που παίζουν καθοριστικό ρόλο, ώστε η υπάρχουσα 

μελέτη να επικαιροποιηθεί και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.        

2. Την  με  αριθμ. : 45871/1498/10-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

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

εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 ( π.κ. 2013ΕΠ03000012) » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

με Κ.Α 2014ΕΠ53000006 με υποέργο: « Συλλογή στοιχείων κυκλοφοριακού φόρτου για επικαιροποίηση της 

μελέτης κατασκευής κυκλικών κόμβων επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων  - Άρτας ( Θέση Ελεούσα – Εργατικές) ( 

παροχή υπηρεσιών) » 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου: «Συλλογή στοιχείων κυκλοφοριακού φόρτου για 

επικαιροποίηση της μελέτης κατασκευής κυκλικών κόμβων επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων  - Άρτας ( Θέση Ελεούσα 

– Εργατικές) (παροχή υπηρεσιών) » του έργου :  « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού οδικού δικτύου 

Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000012)» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000006,  

προϋπολογισμού 24.800,00 €. .…». 

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. 
2014ΕΠ53000006 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
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Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000012)», για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων κυκλοφοριακού φόρτου για επικαιροποίηση της 
μελέτης κατασκευής κυκλικών κόμβων επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων  - Άρτας (Θέση Ελεούσα – 
Εργατικές) (παροχή υπηρεσιών)», επειδή απαιτείται άμεσα η συλλογή στοιχείων κυρίως του 
κυκλοφοριακού φόρτου της περιοχής (αριθμός μετακινούμενων οχημάτων, είδος) αλλά και 
παραπλήσιων παραμέτρων, που παίζουν καθοριστικό ρόλο, ώστε η υπάρχουσα μελέτη να 
επικαιροποιηθεί και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.  

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/539/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού στην ευρύτερη περιοχή του πρώην Δήμου 
Παρακαλάμου (προμήθεια υλικών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4283/13-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 851/13-04-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντες  υπ' όψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 118/2007 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Ά) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Το Π.Δ. 140/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 233/τ. Α/27-

12-2010. 

4. Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων 

Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου». 

Παίρνοντας υπόψη  

1. Ότι, σαν αποτέλεσμα των τελευταίων έντονων βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή 

του πρώην Δήμου Παρακαλάμου ήταν να προκληθούν φθορές σε σημεία του οδικού δικτύου, που 

καθιστούν τη διέλευση πεζών και οχημάτων επικίνδυνη.  

2. Την  με  αριθμ. : 46094/1508/13-04-2020 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 2018 - 2020 » της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 με υποέργο : « Αποκατάσταση βατότητας οδού στην 

ευρύτερη περιοχή του πρώην δήμου Παρακαλάμου (προμήθεια υλικών) » 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Αποκατάσταση βατότητας οδού στην ευρύτερη 

περιοχή του πρώην δήμου Παρακαλάμου (προμήθεια υλικών) » του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση 

εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 -2020 » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

με Κ.Α 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.).. .…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 
- 2020», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού 
στην ευρύτερη περιοχή του πρώην Δήμου Παρακαλάμου (προμήθεια υλικών)», επειδή απαιτείται άμεσα 
η προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση της βατότητας της οδού, δεδομένου ότι, λόγω των τελευταίων 
έντονων βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή, προκλήθηκαν φθορές σε σημεία του 
οδικού δικτύου, που καθιστούν τη διέλευση πεζών και οχημάτων επικίνδυνη. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/540/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μπουραζάνι – Αηδονοχώρι – Ιερά Μονή 
Μολυβδοσκέπαστης», αναδόχου «Γεώργιος Ι. Ντάφλης - Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-08-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2746/07-04-2020 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 817/09-04-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

περαίωσης των εργασιών του έργου λήγει στις 22/03/2020. 7 . Με την από 26/02/2020 αίτησή του ο ανάδοχος 

ζητά παράταση της προθεσμίας μέχρι τις 30/08/2020 για τους λόγους που αναφέρει σε αυτή. Κατόπιν των 

παραπάνω, δεν ήταν δυνατό να εκτελεστούν οι απαιτούμενες εργασίες στο σύνολό τους εξαιτίας πλημμυρών 

και κατολισθήσεων συνεπεία των ακραίων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν 

στην περιοχή κατά την περίοδο του Νοεμβρίου 2019. Έτσι επήλθαν δυσκολίες τόσο στην εκτέλεση εργασιών 

όσο και στη μεταφορά των υλικών και του προσωπικού επί τόπου στο έργο, έως σήμερα δε έχει ολοκληρωθεί 

το 50% περίπου εκ του συμβατικού αντικειμένου του έργου και προκειμένου να εκτελεστούν απρόσκοπτα οι 

απαιτούμενες εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου, ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης 

προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι τις 30/08/2020..….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μπουραζάνι – Αηδονοχώρι – Ιερά Μονή Μολυβδοσκέπαστης», 
αναδόχου «Γεώργιος Ι. Ντάφλης - Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-08-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΖΡΚ7Λ9-ΦΓΖ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/541/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 19ης Επαρχιακής Οδού Άγιος Νικόλαος - Βαλανιδιά», αναδόχου 
«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», μέχρι την 30-08-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3551/09-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 818/09-04-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«….1 . Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου 

“Αποκατάσταση 19ης επαρχιακής οδού Άγιος Νικόλαος-Βαλανιδιά”.2. Το έργο χρηματοδοτείται από 

πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕΠ 530. 3. Η Μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 120.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΗ-ΠΕΙ και εγκρίθηκε 

με την 104202/11378/10-10-2017 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου ΠΕΙ. 4 . Η 

κατακύρωση του πρακτικού της δημοπρασίας και η ανάθεση εκτέλεσης του έργου του θέματος έγινε την 

23/10/2018 με την υπ' αρ. 35/2178/23-10-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στην εταιρεία 

“ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.” με προσφορά 53.621,71 € με το Φ.Π.Α. και 

έκπτωση 55,32%. 5 . Το συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις 28/11/2018 μεταξύ του 

Κου Περιφερειάρχη Ηπείρου και του εκπροσώπου του αναδόχου του έργου για ποσό 43.243,32 € χωρίς το 

Φ.Π.Α. Στις 20/09/2019 υπογράφηκε, μεταξύ του Κου Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου, 1η 

συμπληρωματική σύμβαση για ποσό 21.499,66€ (χωρίς ΦΠΑ). 6 . Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των 

εργασιών του έργου έληγε στις 23/11/2019. Δόθηκε πρώτη παράταση προθεσμίας για την περάτωση του έργου 

έως τις 30/05/2020 με την υπ' αρ. 34/2676/20-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 7 . Με την από 

18/03/2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση της προθεσμίας μέχρι τις 30/08/2020 για τους λόγους που 

αναφέρει σε αυτή. Ύστερα από τα παραπάνω, λόγω της επιδημικής νόσου και των περιοριστικών μέτρων που 

άρχισαν να ισχύουν από αρχές Μαρτίου 2020, δεν δύναται να εκτελεστούν και να ολοκληρωθούν οι εργασίες 

στο προβλεπόμενο διάστημα (περιορισμός επικοινωνίας με τις Δημόσιες Υπηρεσίες - Τράπεζες - ΔΟΥ κτλ, 

επιτακτικός περιορισμός εντός των οικιών, σχεδόν καθηλωτική περιοριστική δράση των επιχειρήσεων πέριξ 

του εργοληπτικού αντικειμένου, φόβος των εργαζομένων λόγω συνάθροισης επί της εργασίας κοκ). Μέχρι 

σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 60% περίπου του έργου και προκειμένου να κατασκευαστούν οι εναπομείνασες 

εργασίες τόσο του συμβατικού αντικειμένου όσο και της συμπληρωματικής σύμβασης, δεδομένου ότι η ισχύς 

των ανωτέρω περιοριστικών μέτρων θα διαρκέσει επί απροσδιορίστου χρονικού διαστήματος, ε ι σ η γ ο ύ μ α 

σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι τις 

30/08/2020.....….». 

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 19ης Επαρχιακής Οδού Άγιος Νικόλαος - Βαλανιδιά», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», μέχρι την 30-08-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΖΡΚ7Λ9-ΦΓΖ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/542/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Συντήρηση – λειτουργικές ανάγκες – εκσυγχρονισμός του νέου κλειστού γυμναστηρίου 
Ιωαννίνων (προμήθεια υλικών & υπηρεσίες)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3984/06-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 798/07-04-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«….Έχοντας  υπόψη : ….  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.    

5. Τις διατάξεις του Ν. 4625/31-08-2019, άρθρο 14, παρ. 2, «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ». 

6. Την υπ’ αριθ.  44215/1453  από  06-04-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 

2017ΕΠ53000002 και με τίτλο :  «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 

Ηπείρου 2017-2019», Υποέργο: «Συντήρηση –λειτουργικές ανάγκες- εκσυγχρονισμός του νέου κλειστού 

γυμναστηρίου Ιωαννίνων  (προμήθεια υλικών & υπηρεσίες)». 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι απαιτούνται για την κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών, όπως και για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης και εκσυγχρονισμού του νέου κλειστού 

γυμναστηρίου Ιωαννίνων  για το έτος 2020.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου : «Συντήρηση –λειτουργικές 

ανάγκες- εκσυγχρονισμός του νέου κλειστού γυμναστηρίου Ιωαννίνων  (προμήθεια υλικών & υπηρεσίες)», σε 

βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με 

Φ.Π.Α.) ….». 

9. 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. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση – λειτουργικές ανάγκες – εκσυγχρονισμός του 
νέου κλειστού γυμναστηρίου Ιωαννίνων (προμήθεια υλικών & υπηρεσίες)», δεδομένου ότι απαιτούνται 
για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, όπως και για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης και 
εκσυγχρονισμού του νέου κλειστού γυμναστηρίου Ιωαννίνων για το έτος 2020. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό «Καταψηφίζουμε, επειδή 

πρόκειται για μια ακόμα αποσπασματική παρέμβαση γενικού περιεχομένου στο «ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ» Αθλητικό 

Κέντρο Ιωαννίνων. Είναι η 10η φορά, ίσως, που πάμε σε δαπάνη για εργασίες συντήρησης - εκσυγχρονισμού στο 

αθλητικό κέντρο. Καταθέτουμε πρόταση για μια συνολική μελέτη όσων αναγκαίων παρεμβάσεων υπολείπονται στο 

ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ (Η/Μ, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και δενδροφύτευση ...). Όπως και να εφαρμοστεί η 

προγραμματική σύμβαση διαχείρισης του νέου Αθλητικού Κέντρου που συνυπογράψαμε με τον δήμο Ιωαννιτών 

και στην οποία συμμετέχουμε ισότιμα στα βάρη με 50.000 ευρώ η κάθε πλευρά.». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/543/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια αμμοχάλικου για την αποκατάσταση βατότητας λόγω κατολίσθησης της επαρχιακής 
οδού Τ.Κ. Αετόπετρας του Δήμου Ζίτσας». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3984/06-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 798/07-04-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«….Έχοντας  υπόψη : ….  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.    

5. Τις διατάξεις του Ν. 4625/31-08-2019, άρθρο 14, παρ. 2, «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ». 

6. Την υπ’ αριθ.   42383/1359  από  30-03-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  23.000,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001 και τίτλο : «Συντήρηση-Αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου  

Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», Υποέργο: «Προμήθεια αμμοχάλικου για την αποκατάσταση βατότητας 

λόγω κατολίσθησης της επαρχιακής οδού Τ.Κ Αετόπετρας του δήμου Ζίτσας(προμήθεια υλικών». 

7. Την από 01-04-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για την προμήθεια 

αμμοχάλικου,  προκείμενου να χρησιμοποιηθεί για  την διαμόρφωση της οδού παράκαμψης του ΤΚ 

Αετόπετρας που πρόσφατα κατασκευάστηκε μετά από γενόμενη κατολίσθηση για την απρόσκοπτη 

κυκλοφορία των αυτοκινήτων, ιδιαίτερα την εποχή αυτή που έχουμε σημαντικές βροχοπτώσεις.      

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

αποκατάσταση βατότητας λόγω κατολίσθησης της επαρχιακής οδού Τ.Κ Αετόπετρας του δήμου 

Ζίτσας(προμήθεια υλικών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, 

προϋπολογισμού: 23.000,00€ (με Φ.Π.Α.).  ….». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 23.000,00 € με Φ.Π.Α.  και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση-Αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου  Περιφέρειας Ηπείρου 2018-
2020» για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια αμμοχάλικου για την 
αποκατάσταση βατότητας λόγω κατολίσθησης της επαρχιακής οδού Τ.Κ. Αετόπετρας του Δήμου Ζίτσας», 
βάσει της από 01-04-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, δεδομένου 
ότι είναι απαραίτητη η προμήθεια αμμοχάλικου,  προκείμενου να χρησιμοποιηθεί για  την διαμόρφωση 
της οδού παράκαμψης του ΤΚ Αετόπετρας που πρόσφατα κατασκευάστηκε, μετά από γενόμενη 
κατολίσθηση, για την απρόσκοπτη κυκλοφορία των αυτοκινήτων, ιδιαίτερα την εποχή αυτή που υπάρχουν 
σημαντικές βροχοπτώσεις. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΖΡΚ7Λ9-ΦΓΖ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/544/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το 
διάστημα Μαΐου – Αυγούστου 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 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1934/07-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 799/07-
04-2020 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 Μάιο, Ιούνιο, 

Ιούλιο και Αύγουστο 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 των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά τη 

διάρκεια του χειμώνα, πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών και λοιπών φαινομένων και γενικότερα κάθε 

ενδεχόμενη αποκατάσταση και καθαρισμό οδοστρώματος  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 Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο 
και Αύγουστο 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 τάφρων-χαντακιών, καθαρισμός δρόμων προς αποφυγή 
πυρκαγιών, αποκατάσταση ζημιών οφειλομένων των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν 
κατά τη διάρκεια του χειμώνα, πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών και λοιπών φαινομένων και 
γενικότερα κάθε ενδεχόμενη αποκατάσταση και καθαρισμό οδοστρώματος  σε ολόκληρο το εθνικό και 
επαρχιακό οδικό δίκτυο), σε συνεργασία-συντονισμό με τις Π.Ε. Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας καθώς 
με  όλους τους Δήμους της Π.Ε. Ιωαννίνων, σε θέματα πολιτικής προστασίας, για αυτοψίες εθνικού και 
επαρχιακού δικτύου (οριζόντια κατακόρυφη σήμανση, λακκούβες, επίβλεψη αποκατάστασης βατότητας 
κ.λ.π), καθώς και για 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     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΖΡΚ7Λ9-ΦΓΖ



-50- 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/547/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια Η/Μ υλικών και αντλητικού συγκροτήματος κεντρικού αντλιοστασίου του 
ΤΟΕΒ Αχέροντα – Γλυκής». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 12083/06-04-2020 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 797/06-04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής: «….. Σας διαβιβάζουμε α) την υπ΄ αριθμ. 192227/6858/04-12-2019 Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμού αποφαινόμενων οργάνων, β) τη 

σχετική μελέτη (Τεχνική Έκθεση-Προδιαγραφές, Προϋπολογισμός), όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών 

Έργων Π.Η. και γ) την από 05-03-2020 σχετική Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου 

και του Τ.Ο.Ε.Β. Αχέροντα - Γλυκής, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 7/176/2019 απόφαση 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και εισηγούμαστε 

την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 

εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια Η/Μ υλικών και αντλητικού συγκροτήματος κεντρικού αντλιοστασίου 

του ΤΟΕΒ Αχέροντα - Γλυκής», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 2014ΕΠ53000008 και τίτλο 

«Συντήρηση αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-

2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)» …». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
τοποθετήθηκε ως εξής: «Ψηφίζουμε θετικά αναγνωρίζοντας την ανάγκη του επείγοντος, ενόψει της 

καλλιεργητικής περιόδου. Η υπαγωγή των ΤΟΕΒ στην αρμοδιότητα των Περιφερειών της χώρας δικαιολογεί 

εν μέρει την εισήγηση για φέτος. Και στην περίπτωση των ΤΟΕΒ προτείνουμε την καταγραφή όλων των 

αναγκών, ανά Περιφερειακή Ενότητα, από την Υπηρεσία και τον προγραμματισμό προμηθειών σε ετήσια βάση, 

ώστε έγκαιρα η Περιφέρεια Ηπείρου να προβαίνει σε συνολική προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων και 

λοιπού Η/Μ εξοπλισμού. Αυτή η διαδικασία θα αποφέρει καλύτερα ποιοτικά αποτελέσματα, πολλαπλό 

οικονομικό όφελος και θα ελαχιστοποιηθεί η εκ νέου προσφυγή σε μικροαναθέσεις έργων αυτού του τύπου, 

παρά μόνο σε συνθήκες πραγματικών αναγκών.». 

 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. 2014ΕΠ53000008 και τίτλο 
«Συντήρηση αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 
2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)» για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προμήθεια Η/Μ υλικών και αντλητικού συγκροτήματος κεντρικού αντλιοστασίου του ΤΟΕΒ Αχέροντα - 
Γλυκής», σύμφωνα με τη σχετική μελέτη (Τεχνική έκθεση-Προδιαγραφές, Προϋπολογισμός) όπως 
συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και βάσει της από 05-03-2020 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Αχέροντα - Γλυκής, η σύναψη 
της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 7/176/2019 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού 
Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Ηπείρου. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/548/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια αντλίας παροχής Q=500m3/h και Ηλεκτροκινητήρων αντλιοστασίων του 
ΤΟΕΒ ΚΟΝΙΤΣΑΣ». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1824/06-04-2020 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 805/07-04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής: «….. Σας διαβιβάζουμε α) την υπ΄ αριθμ. 17960/553/05-02-2020 Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμού αποφαινόμενων οργάνων, β) τη 

σχετική μελέτη (Τεχνική Έκθεση-Προδιαγραφές, Προϋπολογισμός), όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών 

Έργων Π.Η. και γ) την από 10-03-2020 σχετική Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου 

και του Τ.Ο.Ε.Β. Κόνιτσας, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 3/28/04-03-2020 απόφαση της 

Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και εισηγούμαστε την 

έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 21.080,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 

εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια αντλίας παροχής Q=500m3/h και Ηλεκτροκινητήρων αντλιοστασίων του 

ΤΟΕΒ ΚΟΝΙΤΣΑΣ», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 2014ΕΠ53000008 και τίτλο «Συντήρηση 

αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 

2013ΕΠ03000014)». …». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
τοποθετήθηκε ως εξής: «Ψηφίζουμε θετικά αναγνωρίζοντας την ανάγκη του επείγοντος, ενόψει της 

καλλιεργητικής περιόδου. Η υπαγωγή των ΤΟΕΒ στην αρμοδιότητα των Περιφερειών της χώρας δικαιολογεί 

εν μέρει την εισήγηση για φέτος. Και στην περίπτωση των ΤΟΕΒ προτείνουμε την καταγραφή όλων των 

αναγκών, ανά Περιφερειακή Ενότητα, από την Υπηρεσία και τον προγραμματισμό προμηθειών σε ετήσια βάση, 

ώστε έγκαιρα η Περιφέρεια Ηπείρου να προβαίνει σε συνολική προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων και 

λοιπού Η/Μ εξοπλισμού. Αυτή η διαδικασία θα αποφέρει καλύτερα ποιοτικά αποτελέσματα, πολλαπλό 

οικονομικό όφελος και θα ελαχιστοποιηθεί η εκ νέου προσφυγή σε μικροαναθέσεις έργων αυτού του τύπου, 

παρά μόνο σε συνθήκες πραγματικών αναγκών.». 

 Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 21.080,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 2014ΕΠ53000008 και τίτλο 
«Συντήρηση αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 
2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)» για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προμήθεια αντλίας παροχής Q=500m3/h και Ηλεκτροκινητήρων αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ ΚΟΝΙΤΣΑΣ», 
σύμφωνα με τη σχετική μελέτη (Τεχνική έκθεση-Προδιαγραφές, Προϋπολογισμός) όπως συντάχθηκε από 
τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και βάσει της από 10-03-2020 Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Κόνιτσας, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με 
την αριθμ. 3/28/04-03-2020 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 
της Περιφέρειας  Ηπείρου. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/549/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 22ο 

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

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των 
δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων των προγραμμάτων των 
Ευρωπαϊκών Εδαφικών Συνεργασιών: α) IPA CBC Greece – Albania 2014-2020, β) CBC Greece 
– Italy 2014-2020 και γ) Interreg V – B Adriatic-Ionian 2014-2020. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων της Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με 
το αρ. πρωτ. 1380/30-03-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 831/10-04-2020 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Η Περιφέρεια Ηπείρου υλοποιεί ως εταίρος (PB2) το έργο «Παροχή Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες και 

Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού 

(επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου 

“Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” με το 

ακρωνύμιο“SAVE-WATER”» το οποίο έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Interreg 

IPA II Cross-Border Cooperation Programme Greece – Albania 2014-2020” ΣΑΕΠ518/6, με κωδικό Αριθμό 

Έργου 2018ΕΠ51860034. 

Έχοντας υπόψη ότι : 

1. Εγκρίθηκε η υποβολή της πρότασης του έργου στις 25-04-2016 στο Πρόγραμμα Interreg IPA Cross-Border 

Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020” από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, Πρακτικό 

3/37/25-04-2016 (ΑΔΑ6ΤΦ8Λ9-6ΤΥ)     

2. Εγκρίθηκε στις 24-11-2016 το Στρατηγικό έργο “Improving water management and supply infrastructure 

via smart technologies, policies tools” με το ακρωνύμιο “SAVE-WATER” από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης του Προγράμματος Interreg IPA II Cross-Border Cooperation Programme Greece – Albania 

2014-2020. 

3. Στις 15.06.2018 υπογράφηκε το σύμφωνο επιχορήγησης του στρατηγικού έργου “Improving water 

management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” με το ακρωνύμιο SAVE-

WATER. 

4. Στις 28.02.2018 υπογράφηκε το εταιρικό συμφωνητικό του στρατηγικού έργου “Improving water 

management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” με το ακρωνύμιο SAVE-

WATER. 

5. Εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο ΠΔΕ 2018 στις 10.07.2018 με την υπ’αριθ. 75104 Απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με ΣΑΕΠ 518/6 και Κωδικό έργου ΚΑΕ 

2018ΕΠ51860034 ,MIS code 5033050 και ΑΔΑ: ΨΛΚΗ465ΧΙ8-ΤΣΓ. 

Το έργο θα ανατεθεί με την παρούσα διακήρυξη σε διαπιστευμένο εργαστήριο το οποίο θα διενεργήσει  

μηνιαίες δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις των εν λόγω δειγμάτων (φυσικοχημικών, χημικών και 

μικροβιολογικών παραμέτρων) με σκοπό την παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων σε διάφορες θέσεις 

της Π.Ε. Ιωαννίνων. Στόχος του έργου SAVE-WATER είναι να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και πιέσεις 

που δέχεται το νερό σαν πόρος βασικός για τον άνθρωπο, την φύση, την υγεία και την οικονομία, πόρος που 

δεν μπορεί να υποκατασταθεί, που είναι συνεχώς ανανεούμενος και χρειάζεται ορθή διαχείριση και προστασία 

για να διατηρηθεί ως βάση για τη ζωή. Το έργο εστιάζει στην βιώσιμη χρήση των υδάτινων πόρων και στην 

ενίσχυση της ποιότητας του νερού έναντι φυσικών και ανθρωπίνων παρεμβάσεων και πιέσεων μέσω των 

δειγματοληψιών και αναλύσεων φυσικοχημικών, χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων των 

επιφανειακών υδάτων και αξιολόγηση αποτελεσμάτων. 
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Σε συνέχεια των ανωτέρω υποβάλλουμε το τεύχος της Διακήρυξης και  

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

Α. Την έγκριση των όρων της Διακήρυξης για τον Συνοπτικό Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμή συνολικού ποσού 55.000,00 ευρώ με 

ΦΠΑ (44.355,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ – ΦΠΑ: 10.645,00 ευρώ), με αντικείμενο « Παροχή Υπηρεσιών για 

Δειγματοληψίες και Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και Μικροβιολογικών Παραμέτρων 

Νερού (επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού 

έργου “Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” με το 

ακρωνύμιο “SAVE-WATER”» το οποίο έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Interreg 

IPA II Cross-Border Cooperation Programme Greece – Albania 2014-2020” επί τη βάσει των διατάξεων του 

Ν. 4412/2016, της κείμενης νομοθεσίας όπως παρατίθεται στη σχετική διακήρυξη και κάθε άλλης σχετικής 

νομοθετικής διάταξης.   

Β. Την συγκρότηση της προβλεπόμενης, από το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, επιτροπής διενέργειας του 

ανωτέρω διαγωνισμού, ως ακολούθως: 

Τακτικά μέλη: 

1. Ευάγγελος Τσιάρας, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 

Σχεδιασμού Π.Η., Π.Ε. Περ/ντος με Α΄ βαθμό. 

2. Δημήτριος Γεωργίου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ιωαννίνων της 

Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η., Τ.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός με Α΄ βαθμό. 

3. Σπυρίδων Αθανασίου, υπάλληλος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ιωαννίνων, 

Επόπτης Δημόσιας Υγείας με Α΄ βαθμό. 

Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Λαδά Νικολέτα,  υπάλληλος του τμήματος Υδροοικονομίας Π.Η., Χημικός Μηχ/κός με Α΄ βαθμό.  

2. Σταυρούλα Μπαλτά, υπάλληλος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ιωαννίνων, 

Επόπτρια Δημόσιας Υγείας με Α΄ βαθμό. 

3. Δήμητρα Κοντογιώργου, υπάλληλος του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών έργων 

Π.Η., Π.Ε. Περ/ντος με Α΄ βαθμό. 

Οι αρμοδιότητες της ως άνω Επιτροπής καταγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016.  ….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ (44.355,00 € 
πλέον ΦΠΑ 10.645,00 €), για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες 
και Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού 
(επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού 
έργου “Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” 
με το ακρωνύμιο "SAVE-WATER”», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
“Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020" του έργου της 
ΣΑΕΠ 518/6, με ΚΑ 2018ΕΠ51860034 

και καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, για την ανάθεση του έργου, σε διαπιστευμένο 
εργαστήριο, το οποίο θα διενεργήσει μηνιαίες δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις των εν 
λόγω δειγμάτων (φυσικοχημικών, χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων) με σκοπό την 
παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων σε διάφορες θέσεις της Π.Ε. Ιωαννίνων, με τους όρους 
και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτεται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 1380/30-
03-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Στόχος του Προγράμματος SAVE-WATER είναι να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και πιέσεις που 
δέχεται το νερό σαν πόρος βασικός για τον άνθρωπο, την φύση, την υγεία και την οικονομία, πόρος 
που δεν μπορεί να υποκατασταθεί, που είναι συνεχώς ανανεούμενος και χρειάζεται ορθή διαχείριση 
και προστασία για να διατηρηθεί ως βάση για τη ζωή. Το έργο εστιάζει στην βιώσιμη χρήση των 
υδάτινων πόρων και στην ενίσχυση της ποιότητας του νερού έναντι φυσικών και ανθρωπίνων 
παρεμβάσεων και πιέσεων μέσω των δειγματοληψιών και αναλύσεων φυσικοχημικών, χημικών και 
μικροβιολογικών παραμέτρων των επιφανειακών υδάτων και αξιολόγηση αποτελεσμάτων 

Η δαπάνη για τη διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού, θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 
518/6, με ΚΑ 2018ΕΠ51860034 («Εξωτερικοί Συνεργάτες & Υπηρεσίες»), σύμφωνα με την αριθμ. 
32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
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Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριμελή Επιτροπή Διεξαγωγής και 
Αξιολόγησης των προσφορών, του ανωτέρω συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού, για την «Παροχή 
Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες και Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και 
Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού (επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και Αξιολόγηση 
Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου “Improving water management and supply 
infrastructure via smart technologies, policies tools” με το ακρωνύμιο "SAVE-WATER”», του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg IPA II Cross-border Cooperation 
Programme Greece-Albania 2014-2020", και ορίζει τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους, 
υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ευάγγελος Τσιάρας, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η., Π.Ε. Περ/ντος με Α΄ βαθμό. 

2. Δημήτριος Γεωργίου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. 
Ιωαννίνων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η., Τ.Ε. Ηλεκτρολόγος 
Μηχ/κός με Α΄ βαθμό. 

3. Σπυρίδων Αθανασίου, υπάλληλος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. 
Ιωαννίνων, Επόπτης Δημόσιας Υγείας με Α΄ βαθμό. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Λαδά Νικολέτα, υπάλληλος του τμήματος Υδροοικονομίας Π.Η., Χημικός Μηχανικός με Α΄ 
βαθμό.  

2. Σταυρούλα Μπαλτά, υπάλληλος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. 
Ιωαννίνων, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας με Α΄ βαθμό. 

3. Δήμητρα Κοντογιώργου, υπάλληλος του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών 
έργων Π.Η., Π.Ε. Περ/ντος με Α΄ βαθμό. 

Η ως άνω Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 έχει ιδίως 
τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογεί τις προσφορές των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) 
ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, δ) εισηγείται τον αποκλεισμό των 
προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας και ε) 
γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/551/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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. 

http://www.php.gov.gr/
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Μακεδονίας. 

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

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96 περί μισθώσεων, του Π.Δ. 34/95 περί εμπορικών μισθώσεων, 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1245/13-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
841/13-04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«…. Σχετ: α) άρθρο 176 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής» του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα παρ. 1 

εδάφια κα και ιθ σύμφωνα με τα οποία η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την αγορά, παραχώρηση 

χρήσης, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων και για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και 

δωρεών αντίστοιχα.  

            β) άρθρο 273 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα, που αφορά σε θέματα απόκτησης, διαχείρισης, 

προστασίας και διάθεσης της ακίνητης και κινητής περιουσίας των Περιφερειών . 

           γ) άρθρο 186 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα που αφορά στις Αρμοδιότητες των Περιφερειών 

και συγκεκριμένα το εδάφιο Β.α.11 «Η αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών 

προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων». 

           δ) την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ηπείρου, κεφάλαιο 5.2.1 Αγροδιατροφή 

(Πρωτογενής Τομέας-Μεταποίηση-Αγροδιατροφή) 

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Ιωαννίνων έχοντας ως δεδομένο ότι ο 

πρωτογενής τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου και λαμβάνοντας υπόψη 

το (γ) και (δ) σχετικό  αποσκοπεί στην εξομάλυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια 

οι αγρότες που ασχολούνται με την βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία και την εκπαίδευση των νέων 

κτηνοτρόφων σε θέματα τυροκόμησης και γενικά μεταποίησης γάλακτος που αποτελεί τομέα που 

συμπεριλαμβάνεται στις 4 προτεραιότητες της Περιφέρειας Ηπείρου: 

Εισηγείται: 

Την Σύναψη Σύμβασης Δωρεάν Παραχώρησης Χρήσης Ακινήτου έκτασης  1.756,91 τ.μ. [κατά τον τίτλο 

κτήσης 1.500 τ.μ.] που βρίσκεται στην θέση ‘’Μπαλντούμα’’ της Τ.Κ. Μεγάλης Γότιστας του Δήμου 

Μετσόβου Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου με τον κ. Γεώργιο Γεωργίου με σκοπό την δημιουργία και 

στέγαση στο ακίνητο αυτό:  

α) σύγχρονης αγοράς βιολογικών προϊόντων σε τμήμα του αγροτεμαχίου έκτασης 1.500. τ.μ. και  

β) φορητού τυροκομείου (τύπου container) σε τμήμα του αγροτεμαχίου έκτασης 200 τ.μ. το οποίο η 

Περιφέρεια Ηπείρου θα το διαθέσει αποκλειστικά στην Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου 

[ΕΜΚΗ]. 

Με τις προαναφερθείσες ενέργειες η Περιφέρεια Ηπείρου αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων και σκοπών 

που αφορούν στη ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα στην Ήπειρο και συγκεκριμένα: 

α) Με ευθύνη της Υπηρεσίας μας στο χώρο των 1.500 τμ του αγροτεμαχίου θα τοποθετηθούν (μη μόνιμοι) 

προκατασκευασμένοι οικίσκοι και λοιπός αναγκαίος εξοπλισμός (π.χ. ξύλινα τραπεζοκαθίσματα εξωτερικού 

χώρου ή κάθε άλλη κατασκευή που θα κριθεί απαραίτητη), τα οποία θα διατεθούν σε τρίτους 

(παραγωγούς/πωλητές βιολογικών προϊόντων της περιφέρειας) για την έκθεση και πώληση των προϊόντων 

τους.  

Στην Ελλάδα, υπάρχει ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια στις βιολογικές καλλιέργειες αλλά και στη ζήτηση 

που παρουσιάζεται από πλευράς καταναλωτών. Οι καταναλωτές εκφράζουν αυξανόμενη ζήτηση σε τέτοια 

προϊόντα βασισμένοι στην ενημέρωση για τη μεγαλύτερη διατροφική τους αξία. 
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Από την άλλη, τα βιολογικά προϊόντα έχοντας υψηλότερη τιμή (λόγω υψηλότερου κόστους παραγωγής), όντας 

πιο ευπαθή και λιγότερο ελκυστικά στην εμφάνιση δεν αποδίδουν το αναμενόμενο εισόδημα στους αγρότες 

ενώ οι καταναλωτές τα βρίσκουν σε λίγα και επιλεγμένα κέντρα πώλησης. 

Με την δημιουργία Αγοράς Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων, ο τρόπος λειτουργίας θα καθοριστεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4235/204 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της 

ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας 

των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» και με 

σχετικές αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου, θα μπορούν οι βιοκαλλιεργητές, κτηνοτρόφοι βιολογικών 

εκτροφών, μελισσοκόμοι, που θα διαθέτουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις να διαθέτουν άμεσα τα προϊόντα 

τους χωρίς μεσάζοντες και από την άλλη, όντας οι ίδιοι πωλητές θα μπορούν να δίνουν στον καταναλωτή τις 

απαραίτητες πληροφορίες, από τεχνικές λεπτομέρειες περί καλλιέργειας μέχρι και εναλλακτικές προτάσεις 

μαγειρέματος.  

Τα παραπάνω θα βοηθήσουν την ανάδειξη των τοπικών βιολογικών προϊόντων κατά τη διάρκεια όλου του 

έτους, την ανάπτυξη του αγροτουρισμού, την στήριξη της παραγωγών της περιφέρειας με ταυτόχρονη τόνωση 

της τοπικής οικονομίας, την άμεση διάθεση ποιοτικών προϊόντων, την βελτίωση των εγκαταστάσεων και της 

μεταφοράς πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων και άλλων προϊόντων, και θα προασπίσουν την προστασία 

του περιβάλλοντος, και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.  

β) Στο πλαίσιο του έργου MeDInno (Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020), στο 

οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου είναι επικεφαλής εταίρος και συμμετέχει η  Ένωση Μετακινούμενων 

Κτηνοτρόφων Ηπείρου (Ε.Μ.Κ.Η.) η τελευταία θα προμηθευτεί ένα φορητό τυροκομείο με βασικό σκοπό 

αξιοποίησής του, την πιλοτική παραγωγή νέων τυριών από προϊόντα μετακινούμενης κτηνοτροφίας 

βασισμένων στις παραδόσεις της Ηπείρου, καθώς και στην εκπαίδευση των ανθρώπων της μετακινούμενης 

κτηνοτροφίας, των παιδιών τους αλλά και όλων των ανθρώπων που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν 

στον κλάδο σε ότι αφορά στην παραγωγή τυριών βασισμένων σε νέες και παραδοσιακές συνταγές. 

Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου είναι οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με μέλη 

κτηνοτρόφους που εκτρέφουν αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων αξιοποιώντας τους βοσκότοπους της 

ορεινής ζώνης της Ηπείρου για ορισμένη τουλάχιστον περίοδο του έτους. Οι ποιμενικές εκτροφές βρίσκονται 

σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές στις οποίες η κτηνοτροφία είναι πολύ συχνά η μοναδική γεωργική 

δραστηριότητα και επομένως συνεισφέρει καθοριστικά στην οικονομία των περιοχών. Ταυτόχρονα το 

γεωργικό εισόδημα του κλάδου συγκαταλέγεται στο χαμηλότερο του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα, η 

οικονομική στήριξη του κλάδου υστερεί και το υψηλό κόστος παραγωγής οδηγεί τα προϊόντα της σε 

μειονεκτική θέση σε σύγκριση τα εισαγόμενα. 

Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου αντιλαμβανόμενη τα προβλήματα και τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει στις μέρες μας η αιγοπροβατοτροφία και ειδικά η μετακινούμενη κτηνοτροφία επιδιώκει μέσα 

από στρατηγικές συνεργασίας και συμπράξεις στο πλαίσιο εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων να υποστηρίξει τα 

μέλη της, τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στην μετακινούμενη κτηνοτροφία, να γίνουν πιο 

ανταγωνιστικοί αξιοποιώντας σύγχρονα μέσα και εργαλεία μέσα από πιο συλλογικές διαδικασίες, ενώ 

ταυτόχρονα επενδύει στην εκπαίδευσή τους με κατάλληλο εξοπλισμό (όπως π.χ. με την προμήθεια και 

λειτουργία του τυροκομείου, τη διοργάνωση σεμιναρίων κ.λπ.). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου αριθμεί ήδη 280 μέλη – 

παραγωγούς, από διάφορα σημεία της Ηπείρου, τους οποίους οι έντεκα (11) εκτρέφουν ζώα σπάνιων φυλών 

(φυλές Κατσικά Ιωαννίνων, Καλαρρύτικη και Σαρακατσάνικη).  

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η υποστήριξη της πρωτοβουλίας της Ένωσης Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων 

για την προμήθεια και λειτουργία του φορητού τυροκομείου είναι για το κοινό καλό και θα συμβάλλει στην 

υποστήριξη της μετακινούμενης κτηνοτροφίας της Ηπείρου που αποτελεί ένα ιδιαίτερο κομμάτι της τοπικής 

της οικονομίας και παράδοσης, στη διάσωση και διάδοση της παραδοσιακής τυροκομίας, καθώς και στην 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, και τέλος, στην επιμόρφωση ενός μεγαλύτερου αριθμού ατόμων σε ότι 

αφορά την παραγωγή τυριών.  

Έπειτα από τα παραπάνω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε:  

1. την Σύναψη Σύμβασης Δωρεάν Παραχώρησης Χρήσης Ακινήτου έκτασης 1756,91 τ.μ. [κατά τον τίτλο 

κτήσης 1500 τ.μ.] που βρίσκεται στην θέση ‘’Μπαλντούμα’’ της Τ.Κ. Μεγάλης Γότιστας του Δήμου 

Μετσόβου Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου με τον κ. Γεώργιο Γεωργίου, σύμφωνα με το εδάφιο ιθ 

του άρθρου 176 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής» του Ν.3852/2010 

2. Την παραχώρηση τμήματος του αγροτεμαχίου, έκτασης 200 τ.μ. από την Περιφέρεια Ηπείρου στην Ένωση 

Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου (ΕΜΚΗ), για τη εγκατάσταση αποκλειστικά του φορητού 

τυροκομείου που θα αποκτηθεί από την ΕΜΚΗ στα πλαίσια του έργου MeDInno, σύμφωνα με το κα εδάφιο 

του άρθρου 176 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής» του Ν.3852/2010 και το (β) σχετικό.  …». 

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

Α. Αποδέχεται την δωρεάν παραχώρηση, προς την Περιφέρεια Ηπείρου, της χρήσης ακινήτου 
ιδιοκτησίας Γεώργιου Γεωργίου, έκτασης 1756,91 τ.μ. [κατά τον τίτλο κτήσης 1500 τ.μ.] που 
βρίσκεται στην θέση ‘’Μπαλντούμα’’ της Τ.Κ. Μεγάλης Γότιστας του Δήμου Μετσόβου Π.Ε. 
Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίνει τη σύναψη της σχετικής σύμβασης από τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με τους ειδικούς όρους και συμφωνίες που θα περιλαμβάνονται σ’ 
αυτή, με σκοπό την δημιουργία και στέγαση στο ακίνητο αυτό: α) σύγχρονης αγοράς 
βιολογικών προϊόντων σε τμήμα του αγροτεμαχίου έκτασης 1.500. τ.μ. και β) φορητού 
τυροκομείου (τύπου container) σε τμήμα του αγροτεμαχίου έκτασης 200 τ.μ. το οποίο η 
Περιφέρεια Ηπείρου θα το διαθέσει αποκλειστικά στην Ένωση Μετακινούμενων 
Κτηνοτρόφων Ηπείρου [ΕΜΚΗ], με σκοπό την επίτευξη των στόχων και σκοπών που 
αφορούν στη ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα στην Ήπειρο, σύμφωνα με την σχετική 
(ανωτέρω υπό στ. 5 εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Ιωαννίνων) και  

Β. Εγκρίνει την παραχώρηση τμήματος του ως άνω αγροτεμαχίου, έκτασης 200 τ.μ. από την 
Περιφέρεια Ηπείρου στην Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου (ΕΜΚΗ), για τη 
εγκατάσταση αποκλειστικά του φορητού τυροκομείου που θα αποκτηθεί από την ΕΜΚΗ στα 
πλαίσια του έργου MeDInno του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/552/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας της 
Περιφέρειας Ηπείρου για τον τίτλο «European Gastronomy Region 2024». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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 

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 434/10-04-
2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 842/13-04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην 
οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 15.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002, Υποέργο: «Προετοιμασία φακέλου 
υποψηφιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου για τον τίτλο European Gastronomy Region 2024». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 15.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών Δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017 – 2019», για την 
προετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου για τον τίτλο «European Gastronomy 
Region 2024», σύμφωνα με την σχετική, αριθμ. πρωτ. 434/10-04-2020 εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου 
Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας 
παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

«… Η Περιφέρεια Ηπείρου ενδιαφέρεται για την υποβολή υποψηφιότητας για τον τίτλο European Gastronomy 

Region 2024, που διοργανώνει το Παγκόσμιο Δίκτυο εμπειρογνωμόνων του IGCAT (Διεθνές Ινστιτούτο 

Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών & Τουρισμού) με την υποστήριξη Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Το IGCAT 

είναι ένα διεθνές διεπιστημονικό δίκτυο εμπειρογνωμόνων που στοχεύει στην ενδυνάμωση και διευκόλυνση των 

τοπικών κοινοτήτων ώστε να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες της ιδιαίτερης διατροφής, του πολιτισμού, των 

τεχνών, του βιώσιμου τουρισμού και των άλλων τοπικών τους πόρων. Οι υποψήφιες περιφέρειες καλούνται να 

γίνουν μέλη μιας πλατφόρμας ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ Ευρωπαϊκών περιφερειών προκειμένου να επεκτείνουν 

τις διασυνοριακές συνεργασίες και να αναπτύξουν από κοινού πρωτοβουλίες. Η Πλατφόρμα και το Βραβείο της 

Γαστρονομικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, με δεδομένο ότι η γαστρονομία είναι μέρος της ταυτότητας μας και 

θεμελιώδες στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και της πολιτιστικής κληρονομιάς των 

κρατών μελών, έχουν ως στόχο να συνεισφέρουν στην καλύτερη ποιότητα ζωής στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, 

επισημαίνοντας τις ξεχωριστές διατροφικές κουλτούρες, μέσα από την εκπαίδευση για καλύτερη υγεία και 

βιωσιμότητα και διεγείροντας την γαστρονομική καινοτομία. Η Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης είναι ένα 

καινούργιο πρωτοποριακό πρόγραμμα πολιτιστικής και οικονομικής σημασίας για όλες τις περιφέρειες που 

συμμετέχουν, ανάλογο με τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Πρόκειται για μια εξαιρετικής 

σημασίας διάκριση, η οποία θα αναδείξει την γαστρονομία και τα τοπικά προϊόντα της Περιφέρειας Ηπείρου, σημείο 

αναφοράς στην ευρωπαϊκή γαστρονομική κουλτούρα και κληρονομιά, με απώτερο σκοπό την εξωστρέφεια, την 

διασύνδεση της γαστρονομίας με τον τουρισμό και τον πολιτισμό, την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και την 

διάθεση τους σε αγορές του εξωτερικού.  

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ετοιμαστεί σχετικός φάκελος υποψηφιότητας, ο οποίος θα περιλαμβάνει πληροφορίες 

για το προφίλ της Περιφέρειας Ηπείρου, εστιάζοντας σε τομείς όπως η καινοτομία και η δημιουργικότητα, ο 

ισορροπημένος και βιώσιμος τουρισμός, η σύνδεση αγροτικών και  αστικών προϊόντων και η σχέση της διατροφής 

με την ευημερία και την υγιεινή ζωή. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να εγκρίνετε τη σχετική δαπάνη ποσού 

15.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002, και τίτλο «Αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», Υποέργο: «Προετοιμασία φακέλου 

υποψηφιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου για τον τίτλο European Gastronomy Region 2024» ….». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/553/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ανατύπωση τουριστικών φυλλαδίων 
της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΖΡΚ7Λ9-ΦΓΖ



-65- 

 

163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
436/13-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 843/13-04-2020 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…. Η 

Περιφέρεια Ηπείρου πρόκειται να προβεί στην επανέκδοση τουριστικών φυλλαδίων, ως εξής: 2.000 αντίτυπα 

φυλλαδίων με τα παραδοσιακά προϊόντα της Ηπείρου - 8.000 αντίτυπα του 16σέλιδου φυλλαδίου της 

Περιφέρειας Ηπείρου. Παρακαλούμε να εγκρίνετε τις δαπάνες που θα προκύψουν, συνολικού ποσού 21.390,00 

€ σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002, και τίτλο «Αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», Υποέργο: «Ανατύπωση 

τουριστικών φυλλαδίων έτους 2020». …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 21.390,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών Δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017 – 2019», για την τουριστικών φυλλαδίων, ήτοι 2.000 αντίτυπα 
φυλλαδίων με τα παραδοσιακά προϊόντα της Ηπείρου και 8.000 αντίτυπα του 16σέλιδου 
φυλλαδίου της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι η δαπάνη για την 
επανέκδοση των τουριστικών φυλλαδίων, έπρεπε να είχε προγραμματισθεί και εκτελεσθεί μέσω 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου». 
………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΖΡΚ7Λ9-ΦΓΖ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/554/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παραγωγή βίντεο προβολής του τουριστικού 
προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 437/13-04-
2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 844/13-04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην 
οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. Η Περιφέρεια Ηπείρου πρόκειται να προβεί στην παραγωγή βίντεο προβολής του τουριστικού προϊόντος της, 

ως εξής:  

1. Δημιουργία βίντεο για την Ήπειρο των τεσσάρων εποχών διάρκειας 4 λεπτών με τίτλο "Epirus: A Four 

Season Experience". 

2. Δημιουργία βίντεο 2 λεπτών με πλάνα από FAM Trip δημοσιογράφων και φωτογράφων του εξωτερικού 

στην ορεινή Ήπειρο. 

3. Δημιουργία βίντεο 2 λεπτών με πλάνα από FAM Trip στην ορεινή Ήπειρο για τη γαστρονομία της. 

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τις δαπάνες που θα προκύψουν, συνολικού ποσού 24.800,00 € σε βάρος των 

πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», Υποέργο: «Παραγωγή διαφημιστικών βίντεο της 

Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020». …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 24.800,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών Δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017 – 2019», για την 
παραγωγή βίντεο προβολής του τουριστικού προϊόντος της, ως εξής: α) Δημιουργία βίντεο για την Ήπειρο 
των τεσσάρων εποχών διάρκειας 4 λεπτών με τίτλο "Epirus: A Four Season Experience", β) Δημιουργία 
βίντεο 2 λεπτών με πλάνα από FAM Trip δημοσιογράφων και φωτογράφων του εξωτερικού στην ορεινή 
Ήπειρο και γ) Δημιουργία βίντεο 2 λεπτών με πλάνα από FAM Trip στην ορεινή Ήπειρο για τη 
γαστρονομία της. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι η δαπάνη για την παραγωγή 
των βίντεο, έπρεπε να είχε προγραμματισθεί και εκτελεσθεί μέσω του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου». 
………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΖΡΚ7Λ9-ΦΓΖ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/555/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών για ιδρύματα και 
παραμεθόρια φυλάκια της 8ης Μεραρχίας, λόγω της εορτής του Πάσχα. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 368/13-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
847/13-04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης 1.250 €, πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων αγοράς κουλουριών, τσουρεκιών, αυγών 
και αρνιών, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου έτους 2020, Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0845. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.250,00 πλέον ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος 
των εγκεκριμένων πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 
έτους 2020, για την προμήθεια ειδών (κουλουριών, τσουρεκιών, αυγών και αρνιών) για ιδρύματα και 
παραμεθόρια φυλάκια της 8ης Μεραρχίας, λόγω της εορτής του Πάσχα, σύμφωνα με την σχετική, αριθμ. 
πρωτ. 368/13-04-2020 εισήγηση του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

«… Κάθε χρόνο ο Περιφερειάρχης Ηπείρου με τη συνοδεία του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων 

επισκέπτεται ιδρύματα της περιοχής μας και στρατιωτικά φυλάκια και δίνει, ως ελάχιστο δείγμα προσφοράς, 

παραδοσιακά κουλούρια, τσουρέκια, πασχαλινά αυγά και αρνιά ενόψει της εορτής του Πάσχα. 

Για φέτος, λόγω κορονοϊού, η συγκεκριμένη δραστηριότητα, που γίνεται κάθε χρόνο εθιμοτυπικά συνεχίζοντας την 

παράδοση πολλών ετών για τους συνανθρώπους μας που ζουν σε ιδρύματα ή υπηρετούν σε φυλάκια ως στρατιώτες 

και  που δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή, της προμήθειας παραδοσιακών πασχαλινών εδεσμάτων, θα γίνει με 

αποστολή των ειδών. 

Μια τέτοιου είδους δραστηριότητα όταν εντάσσεται στο πλαίσιο της συνέχισης της εθιμοτυπικής παράδοσης και 

εμπίπτει στις δαπάνες των δημοσίων σχέσεων, τότε η Περιφέρεια Ηπείρου κρίνει απαραίτητη τη συμμετοχή της σε 

τέτοιου είδους δράσεις που σχετίζονται με την εθιμοτυπία και την κοινωνική προσφορά. 

Κατόπιν αυτού παρακαλούμε να εγκρίνετε την πίστωση  1.250 €, πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων της 

δραστηριότητας αυτής, που θα περιλαμβάνει αγορά κουλουριών, τσουρεκιών, αυγών και αρνιών, η οποία θα 

βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020, Ειδ.φορέας:072, 

ΚΑΕ:0845. …». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΖΡΚ7Λ9-ΦΓΖ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/556/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 29ο 

Έγκριση κατανομής πίστωσης του κονδυλίου «Εκούσιοι αναδασμοί (Αποζημιώσεις ηρτημένης 
εσοδείας) ΠΕ Ιωαννίνων» έτους 2020, από Πόρους του ΝΠΔΔ, Τομέας Γεωργία. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθμ. 3/177/28-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε δαπάνη 
ποσού € 20.000,00 και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των εγκεκριμένων 
πιστώσεων του ΕΦ 071 & ΚΑΕ 9764.01.000.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 
2020, για το έργο «Εκούσιοι αναδασμοί (Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας) ΠΕ Ιωαννίνων», από 
Πόρους του ΝΠΔΔ, Τομέας Γεωργία, για την χρηματοδότηση αποζημιώσεων ηρτημένης εσοδείας 
εξαιτίας των κατασκευών αρδευτικών έργων. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας 
Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1575/13-04-2020 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 848/13-04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), .), στην 
οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… Με την με αρ. 3/177/28.1.2020 Απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το έργο «Εκούσιοι αναδασμοί (Αποζημιώσεις Ηρτημένης Εσοδείας) Π.Ε. 

Ιωαννίνων έτους 2020», (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9764), 20.000 ευρώ και με την 11774/28-01-2020 Απόφαση της Δ/νσης 

Οικονομικών, (ΑΔΑ:Ω9Φ97Λ9-ΡΔΔ), πραγματοποιήθηκε η δέσμευση  πίστωσης ύψους 20.000 ευρώ. 

Προτείνουμε μέρος της εγκριθείσας πίστωσης να κατανεμηθεί ως κάτωθι: (ΠΙΝΑΚΑΣ)… ».. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την κατανομή δαπανών του κονδυλίου «Εκούσιοι αναδασμοί (Αποζημιώσεις Ηρτημένης 
Εσοδείας) Π.Ε. Ιωαννίνων» έτους 2020, από Πόρους του ΝΠΔΔ, Τομέας Γεωργία, για τη χρηματοδότηση 
αποζημιώσεων ηρτημένης εσοδείας εξαιτίας των κατασκευών των αρδευτικών έργων, όπως αναλύεται 
κατωτέρω, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΕΦ 071 & ΚΑΕ 9764.01.000.01 του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την αριθμ. 3/177/28-01-2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 516 και αριθμ. πρωτ. 11774/928/28-01-2020 
(ΑΔΑ:Ω9Φ97Λ9-ΡΔΔ), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 505 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής: 

Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας έτους 2019: 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΣΑ (€) 

ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ 5.385,48 

ΛΙΘΙΝΟΥ - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΚΟΥ 340,00 

ΣΥΝΟΛΑ 5.725,48 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/557/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 30ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες στην Τ.Κ Ανέζας 
Δήμου Αρταίων», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι 
την 17-06-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 804/08-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 812/08-
04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: «… Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο συνημμένα την από 30.4.2020 αίτηση του 

αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών έως 

17.06.2020, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή. Η σύμβαση υπογράφηκε την 17.09.2019 και η 

συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών λήγει την 17.01.2020. Με την αριθμ. 2/125/20.1.2020 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας 

περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 17.4.2020. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 

830 Ηπείρου. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 50.000,00 € με Φ.Π.Α., ενώ το ποσό της σύμβασης 

είναι 48.000,00 € με Φ.Π.Α. Για την ολοκλήρωση του έργου απομένουν οι εργασίες των ασφαλτικών. Η 

Υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μετ’ αναθεωρήσεως 

μέχρι 17.06.2020 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 συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες στην Τ.Κ Ανέζας Δήμου 
Αρταίων», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 17-06-
2020, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΖΡΚ7Λ9-ΦΓΖ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/558/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 31ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για έργα της Π.Ε. Άρτας έτους 
2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 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 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. 1287/09-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 820/09-04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 
2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση διάθεσης των απαιτούμενων, ανά Ε.Φ. 
και ΚΑΕ πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Άρτας, 
οικ. έτους 2020, για την υλοποίηση έργων της Π.Ε Άρτας, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 2/7/04-03-
2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση 
του  Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών και τη διάθεση των απαιτούμενων, ανά ΕΦ και ΚΑΕ 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 
2020, για την υλοποίηση των κάτωθι έργων της Π.Ε Άρτας, βάσει της αριθμ. 2/7/04-03-2020 απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση του Τεχνικού 
Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020, ως εξής: 

ΦΟΡΕΑΣ/ ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

071.9781.01.002.01 

Βελτίωση - συντήρηση 

επαρχιακού πεδινού δικτύου 

ΠΕ Άρτας 

150.000,00 

Ανάληψη δαπάνης για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση - 

συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας». Το έργο 

χρηματοδοτείται  από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2020.  

071. 9781.01.003.01 

Βελτίωση - συντήρηση 

επαρχιακού ορεινού δικτύου 

ΠΕ Άρτας 

200.000,00 

Ανάληψη δαπάνης για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση - 

συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας». Το έργο 

χρηματοδοτείται  από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2020.  

071. 9781.01.004.01 

Οριζόντια, κατακόρυφη 

σήμανση και στηθαία 

ασφαλείας επαρχιακού οδικού 

δικτύου 

200.000,00 

Ανάληψη δαπάνης για την υλοποίηση του έργου «Οριζόντια, 

κατακόρυφη σήμανση και στηθαία ασφαλείας επαρχιακού 

οδικού δικτύου». Το έργο χρηματοδοτείται  από έσοδα του 

Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2020.  

071. 9781.01.008.01 

Συντήρηση - προστασία 

πρανών (τοίχος αντιστήριξης) 

στη θέση Ξηρόκαμπος της 

ε.ο. 12 (Άνω Καλεντίνη-

Ξηρόκαμπος-όρια Ν. 

Καρδίτσας) 

140.000,00 

Ανάληψη δαπάνης για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση 

- προστασία πρανών (τοίχος αντιστήριξης) στη θέση 

Ξηρόκαμπος της ε.ο. 12 (Άνω Καλεντίνη-Ξηρόκαμπος-όρια 

Ν. Καρδίτσας)». Το έργο χρηματοδοτείται  από έσοδα του 

Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2020.  

071. 9781.01.009.01 

Συντήρηση-προστασία του 

κόμβου προς Αμπέλια της ε.ο. 

Άρτα-Χανόπουλο-Καμπή 

80.000,00 

Ανάληψη δαπάνης για την υλοποίηση του έργου 

«Συντήρηση-προστασία του κόμβου προς Αμπέλια της ε.ο. 

Άρτα-Χανόπουλο-Καμπή». Το έργο χρηματοδοτείται  από 

έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2020.  

071. 9781.01.010.01 

Βελτίωση - προστασία 

πρανών - στηθαία ασφαλείας 

της ε.ο. 18 στο τμήμα 

Κρυονέρι -Βαθύκαμπος 

100.000,00 

Ανάληψη δαπάνης για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση - 

προστασία πρανών - στηθαία ασφαλείας της ε.ο. 18 στο 

τμήμα Κρυονέρι -Βαθύκαμπος». Το έργο χρηματοδοτείται 

από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2020.  

071.9779.01.003.01 

Καθαρισμός - συντήρηση 

τάφρων πεδιάδας Άρτας για 

το έτος 2020 

74.000,00 

Ανάληψη δαπάνης για την υλοποίηση του έργου 

«Καθαρισμός - συντήρηση τάφρων πεδιάδας Άρτας για το 

έτος 2020». Το έργο χρηματοδοτείται από έσοδα του 

Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2020.  

071.9779.01.004.01 

Βελτίωση στραγγιστικών 

έργων ΠΕ Άρτας για το έτος 

2020 

74.000,00 

Ανάληψη δαπάνης για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση 

στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας για το έτος 2020». Το έργο 

χρηματοδοτείται από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2020.  
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071.9779.01.005.01 

Βελτίωση ροής 

στραγγιστικού αύλακα από 

την περιοχή Αγίων 

Αναργύρων μέχρι το Ζούτο 

ποταμό 

120.000,00 

Ανάληψη δαπάνης για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση 

ροής στραγγιστικού αύλακα από την περιοχή Αγίων 

Αναργύρων μέχρι το Ζούτο ποταμό». Το έργο 

χρηματοδοτείται από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2020.  

071.9779.01.020.01 

Καθαρισμός - προστασία 

πρανών υδατορεμάτων ΠΕ 

Άρτας 

156.000,00 

Ανάληψη δαπάνης για την υλοποίηση του έργου 

«Καθαρισμός - προστασία πρανών υδατορεμάτων ΠΕ 

Άρτας». Το έργο χρηματοδοτείται από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. 

έτους 2020.  

071.9779.01.021.01 

Κατασκευή τεχνικών έργων 

στραγγιστικού-αρδευτικού 

δικτύου ΠΕ Άρτας 

74.000,00 

Ανάληψη δαπάνης για την υλοποίηση του έργου 

«Κατασκευή τεχνικών έργων στραγγιστικού-αρδευτικού 

δικτύου ΠΕ Άρτας». Το έργο χρηματοδοτείται από έσοδα του 

Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2020.  

071.9779.01.022.01 

Καθαρισμός - βελτίωση 

αποστραγγιστικών τάφρων 

ΠΕ Άρτας 

74.000,00 

Ανάληψη δαπάνης για την υλοποίηση του έργου 

«Καθαρισμός - βελτίωση αποστραγγιστικών τάφρων ΠΕ 

Άρτας». Το έργο χρηματοδοτείται από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. 

έτους 2020.  

071.9771.01.000.01 

Κατασκευή πεζοδρομίων και 

βελτίωση της 4η επαρχιακής 

οδού εντός των ορίων του 

Δήμου Αρταίων 

80.000,00 

Ανάληψη δαπάνης για την υλοποίηση του έργου 

«Κατασκευή πεζοδρομίων και βελτίωση της 4η επαρχιακής 

οδού εντός των ορίων του Δήμου Αρταίων». Το έργο 

χρηματοδοτείται από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2020.  

071.9762.01.009.01 

Μίσθωση μηχανημάτων 

έργου για την κοπή 

ανεπιθύμητης βλάστησης και 

κλάδων δέντρων επί του 

επαρχιακού δικτύου ΠΕ 

Άρτας για το έτος 2020 

23.000,00 

Ανάληψη δαπάνης για την υλοποίηση του έργου «Μίσθωση 

μηχανημάτων έργου για την κοπή ανεπιθύμητης βλάστησης 

και κλάδων δέντρων επί του επαρχιακού δικτύου ΠΕ Άρτας 

για το έτος 2020». Το έργο χρηματοδοτείται  από το 

πρόγραμμα τελών αδειών κυκλοφορίας & μεταβίβασης 

αυτοκινήτων έτους 2020.  

071.9762.01.010.01 

Μίσθωση μηχανημάτων 

έργου για απόφραξη - 

καθαρισμό φρεατίων - 

τεχνικών κατασκευών 

απορροής ομβρίων επί του 

επαρχιακού δικτύου για το 

έτος 2020 

16.000,00 

Ανάληψη δαπάνης για την υλοποίηση του έργου «Μίσθωση 

μηχανημάτων έργου για απόφραξη - καθαρισμό φρεατίων - 

τεχνικών κατασκευών απορροής ομβρίων επί του επαρχιακού 

δικτύου για το έτος 2020». Το έργο χρηματοδοτείται  από το 

πρόγραμμα τελών αδειών κυκλοφορίας & μεταβίβασης 

αυτοκινήτων έτους 2020.  

071.9762.01.024.01 

Βελτίωση παρακαμπτηρίων 

οδών σύνδεσης με επαρχιακό 

δίκτυο 

88.000,00 

Ανάληψη δαπάνης για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση 

παρακαμπτηρίων οδών σύνδεσης με επαρχιακό δίκτυο». Το 

έργο χρηματοδοτείται  από το πρόγραμμα τελών αδειών 

κυκλοφορίας & μεταβίβασης αυτοκινήτων έτους 2020.  

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/561/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 34ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτών 
(εκσκαφείς, φορτωτές, φορτηγά κ.λ.π) κατά την περίοδο 2019 για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων καιρικών φαινομένων (ανειλημμένη υποχρέωση) 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 
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

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

6. Την αριθμ. 36/2352/02-11-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καθορίσθηκε, για το έτος 2019 η ανά ώρα αποζημίωση ιδιωτικών μηχανημάτων και 
οχημάτων που θα απασχοληθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της, για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, 
καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές, μεταφορά νερού κλπ), όταν δεν 
επαρκούν τα μηχανήματα της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση των έργων. 

7. Τις αριθ. πρωτ. 7664/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/08-11-2019 (ΑΔΑ:ΩΥ7Φ7Λ9-Λ1Θ), 
8349/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/2-12-2019 (ΑΔΑ:Ψ4Α57Λ9-ΓΔ) και 9104/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/23-12-
2019 (ΑΔΑ:ΨΡΠΔ7Λ9-ΦΥ3) αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας για μίσθωση 
μηχανημάτων ιδιωτών (εκσκαφείς, φορτωτές, φορτηγά κ.λ.π) κατά την περίοδο 2019 
(ανειλημμένη υποχρέωση). 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1971/09-04-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 840/13-04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία 
η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τις αριθ. πρωτ. 7664/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/08-11-2019, 
8349/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/2-12-2019 και 9104/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/23-12-2019 αποφάσεις του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, την αριθμ. 44093/1444/06-04-2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου για την έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 
δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» (Υποέργο: Μίσθωση μηχανημάτων για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων καιρικών φαινομένων Νοεμβρίου (7,21-11-2019) και Δεκεμβρίου 
(22-12-2019) και το γεγονός ότι η Π.Ε. Άρτας δεν διαθέτει μηχανήματα κατάλληλα για 
επέμβαση σε οδικό δίκτυο, εισηγείται: «…. Την έγκριση δαπάνης για την Μίσθωση μηχανημάτων 

ιδιωτών (εκσκαφείς, φορτωτές, φορτηγά κ.λ.π ) κατά την περίοδο 2019 (ανειλημμένη υποχρέωση) 

και μέχρι του ποσού 23.991,27 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στη τιμή περιλαμβάνονται  η 

αποζημίωση για τους χειριστές, οδηγούς, εργάτες, τα καύσιμα και τα έξοδα συντήρησης των 

μηχανημάτων καθώς και κάθε ασφαλιστική δαπάνη ως και η σήμανση ασφάλειας….», σύμφωνα 

με τη συνημμένη στην εισήγηση, αναλυτική κατάσταση ωρών εργασίας μηχανημάτων. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 23.991,27 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την 
ανάθεση, με τη σύναψη των σχετικών συμφωνητικών, των εργασιών που εκτέλεσαν οι 
κατωτέρω δικαιούχοι, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον σχετικό πίνακα, για την μίσθωση 
μηχανημάτων ιδιωτών (εκσκαφείς, φορτωτές, φορτηγά κ.λ.π.) κατά την περίοδο 2019 
(ανειλημμένη υποχρέωση), σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2017ΕΠ53000002 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
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Ηπείρου 2017-2019» {Υποέργο: Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
καιρικών φαινομένων Νοεμβρίου (7,21-11-2019) και Δεκεμβρίου (22-12-2019)} και βάσει των 
αριθμ. πρωτ. 7664/ Φ.300.09.ΜΙΜΟ /08-11-2019 (ΑΔΑ:ΩΥ7Φ7Λ9-Λ1Θ), 8349/ Φ.300.09.ΜΙΜΟ 
/2-12-2019 (ΑΔΑ:Ψ4Α57Λ9-ΓΔ) και 9104/ Φ.300.09.ΜΙΜΟ /23-12-2019 (ΑΔΑ:ΨΡΠΔ7Λ9-ΦΥ3) 
αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας και δεδομένου ότι η Π.Ε. Άρτας δεν διαθέτει 
μηχανήματα κατάλληλα για επέμβαση σε οδικό δίκτυο, ως εξής: 
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1 
ΝΙΑΚΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΕ 110819 11/11/19 
ΚΟΜΠΟΤΙ-

ΔΗΜΑΡΙΟ 

ΑΡΣΗ 

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 
4 50,00 5% 190,00 

ΜΕ 110820 24/11/19 
ΜΕΓΑΡΧΗ-ΑΝΩ 

ΠΕΤΡΑ 

ΑΡΣΗ 

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 
5 50,00 5% 237,50 

ΜΕ 110821 22-23/12/19 
ΡΕΜΑ  

ΜΠΟΥΣΗ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 

ΥΛΙΚΩΝ 
11 50,00 5% 522,50 

 

2 

 

ΣΙΜΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΕ 84144 24/11/19 
ΜΕΓΑΡΧΗ-ΑΝΩ 

ΠΕΤΡΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΕΠΑΡ. ΟΔΟΥ 
5 50,00 1% 247,50 

ΜΕ  84144 22-23/12/19 ΜΕΣΟΥΝΤΑ 
ΑΡΣΗ 

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 
21 50,00 1% 1.039,50 

ΜΕ 84144 
24-26-27-

28/12/19 
ΓΛΥΚΟΡΙΖΟ 

ΣΠΑΣΙΜΟ ΚΑΙ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 

ΒΡΑΧΟΥ 

40 50,00 1% 1.980,00 

ΑΤΒ 6677 27-28/12/19 ΓΛΥΚΟΡΙΖΟ 

ΣΠΑΣΙΜΟ ΚΑΙ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 

ΒΡΑΧΟΥ 

20 30,00 1% 594,00 

3 
ΚΑΤΣΕΛΗΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

ΜΕ 134778 08/11/19 
ΤΥΜΠΑ-

ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ 

ΑΡΣΗ 

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 
5 50,00 10% 225,00 

ΜΕ 134778 24/11/19 
ΤΥΜΠΑ-

ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ 

ΑΡΣΗ 

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 
7 50,00 10% 315,00 

4 
ΚΙΤΣΟΠΑΝΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕ 98640 11/11/19 
ΑΡΤΑ-

ΡΟΔΑΥΓΗ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 

ΒΡΑΧΟΥ 
5 50,00 10% 225,00 

ΜΕ 98640 11/11/19 
ΑΡΤΑ-

ΓΛΥΚΟΡΙΖΟ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 

ΒΡΑΧΟΥ 
3 50,00 10% 135,00 

ΜΕ 98640 11/11/19 
ΑΡΤΑ 

ΓΛΥΚΟΡΙΖΟ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 

ΒΡΑΧΟΥ 
3 50,00 10% 135,00 

5 
ΛΙΟΛΙΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΜΕ 138201 08/11/19 ΓΡΕΒΙΑ 
ΑΡΣΗ 

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 
5 50,00 5% 237,50 

ΜΕ 95806 23/11/19 ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

ΒΡΑΧΩΝ 
5 60,00 5% 285,00 

ΜΕ 138201 23/11/19 
ΑΣΤΡΟΧΩΡΙ-

ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ 

ΑΡΣΗ 

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 
5 50,00 5% 237,50 

6 
ΚΑΤΣΟΥΛΕΙΔΗ 

ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΜΕ 86292 7-8/11/19 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥ

ΝΟ 

ΑΡΣΗ 

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 
20 50,00 0% 1.000,00 

ΜΕ 86292 24-25/11/19 Κ.ΑΘΑΜΑΝΙΟ 
ΑΡΣΗ 

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 
17 50,00 0% 850,00 

ΜΕ 86292 23-30/12/2019 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 
ΑΡΣΗ 

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 
33 50,00 0% 1.650,00 

7 
ΓΚΟΓΚΟΣ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΜΕ 55776 23/12/19 ΚΑΨΑΛΑ 

ΑΡΣΗ 

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 
14 50,00 0% 700,00 

8 
ΣΤΕΡΓΙΟΣ Δ & Σ. 

ΟΕ 
ΜΕ 28971 23/12/19 ΡΕΜΑ ΜΠΟΥΣΗ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΡΕΜΑΤΟΣ 
15 50,00 0% 750,00 

9 
ΠΑΠΠΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΜΕ 120968 11/11/19 
ΚΑΤΩ 

ΓΡΑΙΚΙΚΟ 

ΑΡΣΗ 

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 
4,5 60,00 10% 243,00 

ΜΕ 120968 23/12/19 
ΚΑΤΩ 

ΓΡΑΙΚΙΚΟ 

ΑΡΣΗ 

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 
6,5 60,00 10% 351,00 

10 ΠΑΧΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕ 125916 23/12/19 ΔΑΦΝΩΤΗ 
ΑΡΣΗ 

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 
20 65,00 10% 1.170,00 

11 
ΖΙΩΒΑΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΕ 27168 23/12/19 ΡΕΜΑ ΜΠΟΥΣΗ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΡΕΜΑΤΟΣ 
10 40,00 1% 396,00 

12 
ΜΕΡΚΟΒΙΤΗΣ 

ΤΗΛ. & ΓΕΩΡ 
ΜΕ 50848 23/12/19 

ΒΕΛΕΝΤΖΙΚΟ-

ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑ 

ΑΡΣΗ 

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 
9 50,00 20% 360,00 

13 
ΚΑΣΣΑΡΑΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΕ 59710 23/12/19 ΡΟΔΑΥΓΗ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 

ΒΡΑΧΟΥ 
3 50,00 5% 142,50 
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14 
ΚΑΤΣΑΝΟΣ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
ΜΕ 50854 

10/11/19 ΜΕΛΑΤΕΣ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

ΒΡΑΧΩΝ 
1 50,00 5% 47,50 

02/12/19 
ΚΛΕΙΔΙ, 

ΧΕΛΩΝΑ 

ΑΡΣΗ 

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 
9 50,00 5% 427,50 

23/12/19 
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ, 

ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ 

ΑΡΣΗ 

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 
9 50,00 5% 427,50 

15 
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΕ 96169 23/12/19 ΡΕΜΑ ΜΠΟΥΣΗ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΡΕΜΑΤΟΣ 
12 50,00 12% 528,00 

16 
ΝΤΙΒΕΡΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΕ 50759 22/12/19 ΡΕΜΑ ΜΠΟΥΣΗ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΡΕΜΑΤΟΣ 
7 70,00 5% 465,50 

ΜΕ 120979 
22-23-

24/12/2019 
ΡΕΜΑ ΜΠΟΥΣΗ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΡΕΜΑΤΟΣ 
33 50,00 5% 1.567,50 

ΑΤΑ 1162 22/12/19 ΡΕΜΑ ΜΠΟΥΣΗ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΡΕΜΑΤΟΣ 
10 50,00 5% 475,00 

ΜΕ 84149 27/12/20 ΡΕΜΑ ΜΠΟΥΣΗ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΡΕΜΑΤΟΣ 
6 40,00 5% 228,00 

17 
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΜΕ 93162 23/12/19 ΡΑΜΙΑ 

ΑΡΣΗ 

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 
19 50,00 10% 855,00 

18 
ΘΩΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΕ 120952 23/12/19 ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ 

ΑΡΣΗ 

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 
2 55,00 2% 107,80 

      Σύνολο 19.347,80 

      Προς Πιστοποίηση 19.347,80 

      ΦΠΑ 24% 4.643,47 

      Σύνολο με ΦΠΑ 23.991,27 

 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/562/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 35ο 

Έγκριση τροποποίησης ως προς το χρονοδιάγραμμα και του παραρτήματος της σύμβασης του 
έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “TRUST - cooperaTion foR sUStainable Transport” στο πλαίσιο 
του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-
2020». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις  αριθμ. 9/506/01-03-2019, 14/1051/23-04-2019, 20/1584/26-06-2019, 24/1904/29-07-2019 και 
28/2286/23-09-2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης 
πίστωσης, διενέργειας, κατάρτισης της διακήρυξης, έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής 
Διενέργειας και κατακύρωσης στην εταιρεία με την επωνυμία «TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», του ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου Διαγωνισμού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας για το έργο “TRUST - cooperaTion foR sUStainable Transport”», στο πλαίσιο του 
Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, 
προϋπολογισμού 185.139,60 € με Φ.Π.Α. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6252/10-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 837/13-04-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Σας διαβιβάζουμε για έγκριση το Πρακτικό της συνεδριάσεως της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του ως 

άνω Έργου, που συνήλθε στις 10 Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα  09:00 π.μ., προκειμένου να εξετάσει το από 

31/3/2020 και με αριθμό πρωτ. 42919/6043 αίτημα του αναδόχου  TREK  Αναπτυξιακών υποδομών και υπηρεσιών ΑΕ με 

δ.τ. TREK Development   σχετικά με την τροποποίηση της από 17/10/2019 και αριθ.πρωτ. 161154/3827 σύμβασης, ως προς 

το χρονοδιάγραμμα και του παραρτήματος της ως άνω σύμβασης του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης 

της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “TRUST - cooperaTion foR sUStainable Transport” στο πλαίσιο του 

Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020». Παρακαλούμε όπως 

εγκρίνετε το πρακτικό της ως άνω επιτροπής με το οποίο εισηγείται: 1ον) Την τροποποίηση του άρθρου 19 «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ως εξής: «Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης έως 

και 16 /10/2020» και 2ον) Την τροποποίηση του παραρτήματος της σύμβασης (αλλαγή χρονοδιαγράμματος δράσεων και 

παραδοτέων). ….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 19 «Προθεσμία εκτέλεσης του έργου» και του χρονοδιαγράμματος 
δράσεων και παραδοτέων όπως περιγράφονται στο Παράρτημα αυτής, της με αρ. πρωτ. 
161154/3827/17-10-2019 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας και της εταιρείας 
με την επωνυμία «TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το 
έργο “TRUST - cooperaTion foR sUStainable Transport”», στο πλαίσιο του Διασυνοριακού 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, 

σύμφωνα με το από 10-04-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης (Ε.Π.Π.Ε.) 
του Έργου, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής, και αφορά στην παράταση, έως τις 16-10-2020 της διάρκειας της σύμβασης και κατά συνέπεια την 
αλλαγή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επιμέρους δράσεων και παραδοτέων, λαμβάνοντας 
υπόψη και την σχετική έγκριση της συνολικής παράτασης του έργου TRUST (MIS code 5002788) από 
την Διαχειριστική Αρχή του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-
Ιταλία 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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
 

Ηγουμενίτσα 10-4-2020 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής 
Υποστήριξης της Περιφέρειας Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “TRUST – cooperaTion foR sUStainable 
Transport” στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-
Ιταλία 2014-2020», η οποία συστήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 171496/4062-04/11/2019 (ΑΔΑ: Ω4ΦΡ7Λ9-
ΒΓΕ) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, αποτελούμενη από τους:  
 
1. Λογοθέτης Θωμάς  

2. Σκούρα Ευτυχία  
3. Δρίζης Δημήτριος  
 
συνεδρίασε σήμερα 10 Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ στα γραφεία της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, Π. Τσαλδάρη 18 στην Ηγουμενίτσα, με παρόντα όλα τα μέλη, 
προκειμένου να εξετάσει την από 30/03/2020 και με αριθμό πρωτ. 42919/6043/31-3-2020 μ επιστολή 

της αναδόχου εταιρείας «TREK Development A.E.», με την οποία η εταιρεία αιτείται τροποποίηση της 
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και του χρονοδιαγράμματος υποβολής των παραδοτέων, όπως αυτά 
ορίζονται αντίστοιχα στο άρθρο 19 και στο Παράρτημα της Σύμβασης.  
 
Η Επιτροπή, αφού προέβη στην εξέταση των παραπάνω και έχοντας υπόψη:  
 
την από 17/10/2019 σύμβαση που έχει υπογραφεί ανάμεσα στην Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή 

Ενότητα Θεσπρωτίας και τον ανάδοχο «TREK Development A.E.» και ειδικότερα το άρθρο 20 
παράγραφο 20.4 της σύμβασης, στο οποίο ρητά αναφέρεται ότι «Εάν ο Συντονιστής εταίρος του έργου 
TRUST, αιτηθεί - κατόπιν συμφωνίας όλων των εταίρων - χρονική παράταση του έργου, και αυτό το 
αίτημα γίνει δεκτό από τα αρμόδια όργανα του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, τότε και το παρόν έργο του Αναδόχου θα παραταθεί κατ’ 
αναλογία.» 
 

 την αιτιολόγηση της αναδόχου εταιρείας ως προς το αίτημά της, συμπεριλαμβανομένων των δύο 

μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του τεχνικού συμβούλου του συντονιστή του έργου 

TRUST για έγκριση της παράτασης υλοποίησης του έργου TRUST έως τις 16/10/2020 από την 

Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 και του από 29/2/2020 

διαβιβαστικού του αναδόχου «TREK Development Α.Ε.», 

 Την σχετική αλληλογραφία του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας με τον επικεφαλής εταίρο στις 

23/3/2020 και την από 24/3/2020 απάντησή του με την οποία μας ενημερώνει 1. Για τις ενέργειές 

του προκειμένου να δοθεί επίσημη παράταση 6 μηνών για το έργο TRUST με την διαβεβαίωση 

της Διαχειριστικής Αρχής ότι θα δοθεί παράταση 6 μηνών λόγο του COVID -19, , σε όλα τα 

προγράμματα Ελλάδα – Ιταλία και 2. Ότι η 29 Φεβρουαρίου 2020 κακώς έχει οριστεί ως 

ημερομηνία λήξης του έργου στην αρχική αίτηση (Application Form) λόγω του ότι η σύμβαση 

χρηματοδότησης (Subsidy Contract) έχει υπογραφεί στις 16/4/2018 και την στιγμή που το έργο 

έχει διάρκεια 24 μηνών, η ημερομηνία λήξης του έργου είναι 16 Απριλίου 2020 και όχι η 29 

Φεβρουαρίου 2020. 

 Την από 9/4/2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία του επικεφαλής εταίρου με την οποία μας 

ενημερώνει επισήμως ότι η αίτησή του για παράταση του έργου TRUST (MIS code 5002788) έγινε 

δεκτή από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος με το οποίο το έργο παρατείνεται για 6 

μήνες, έως 16 Οκτωβρίου 2020 
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Εισηγείται 
1ον) Την τροποποίηση του άρθρου 19 «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ως εξής: «Η προθεσμία 
εκτέλεσης του έργου αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης έως και 16 /10/2020» 

2ον) Την τροποποίηση του παραρτήματος της σύμβασης (αλλαγή χρονοδιαγράμματος δράσεων και 
παραδοτέων)  ως εξής:  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το έργο που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση σε εξειδικευμένο και έμπειρο Τεχνικό Σύμβουλο στοχεύει στην 
υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για την υλοποίηση και διαχείριση των δράσεων του έργου 
TRUST. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο σκοπός του έργου του Αναδόχου είναι η παροχή της αναγκαίας τεχνικής υποστήριξης προς 
την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, προκειμένου να σχεδιασθούν, προετοιμασθούν, οργανωθούν και 
υλοποιηθούν έγκαιρα και επιτυχώς οι βασικές δράσεις αρμοδιότητάς της στο πλαίσιο του έργου TRUST. 

Στη συνέχεια δίδεται η περιγραφή του έργου του Αναδόχου: 

1. Καθορισμός συστήματος δεικτών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου (Πακέτο Εργασίας 1 

– Δράση 1.2): 

Περιλαμβάνει τη συνεισφορά της αναθέτουσας αρχής στον καθορισμό συστήματος δεικτών για την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον 
Συντονιστή του έργου. Επιπλέον, περιλαμβάνει τη συνεισφορά της αναθέτουσας αρχής στην αξιολόγηση 
του έργου.   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:   Π1.2.1. Αναφορά συνεισφοράς της ΠΕ Θεσπρωτίας στο σύστημα δεικτών για 
την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου 
Π1.2.2. Αναφορά συνεισφοράς της ΠΕ Θεσπρωτίας στην αξιολόγηση του 
έργου 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Έως 31/10/2019 (Π1.2.1) 
    Έως 16/10/2020 (Π1.2.2) 

2. Διαχείριση, έλεγχος και αξιολόγηση του έργου (Πακέτο Εργασίας 1 – Δράση 1.3): 

Αναφέρεται στις ενέργειες διαχείρισης σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων της αναθέτουσας αρχής 
στο πλαίσιο του έργου TRUST. Συμπεριλαμβάνει τη διοικητική, την οικονομική και την τεχνική διαχείριση, 
καθώς και τις δράσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:   Π1.3.1. 1η αναφορά τεχνικής υποστήριξης αναδόχου 
    Π1.3.2. 2η αναφορά τεχνικής υποστήριξης αναδόχου 
    Π1.3.3. 3η αναφορά τεχνικής υποστήριξης αναδόχου 

Π1.3.4. 4η και τελική αναφορά τεχνικής υποστήριξης αναδόχου 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Έως 31/10/2019 (Π1.3.1) 

    Έως 15/5/2019 (Π1.3.2) 
    Έως 15/7/2020 (Π1.3.3) 
    Έως 16/10/2020 (Π1.3.4) 

3. Σύνταξη αναφορών (Πακέτο Εργασίας 1 – Δράση 1.4): 

Αναφέρεται στη σύνταξη περιοδικών αναφορών βάσει των προδιαγραφών, υποδειγμάτων και εργαλείων 
του Προγράμματος, καθώς και των οδηγιών του Συντονιστή εταίρου του έργου. Οι αναφορές θα 
περιλαμβάνουν στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου των δράσεων αρμοδιότητας της αναθέτουσας αρχής.   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:   Π1.4.1. 1η περιοδική αναφορά ΠΕ Θεσπρωτίας 
    Π1.4.2. 2η  περιοδική αναφορά ΠΕ Θεσπρωτίας 

Π1.4.3. 3η  περιοδική αναφορά ΠΕ Θεσπρωτίας 
Π1.4.4. 4η  και τελική περιοδική αναφορά ΠΕ Θεσπρωτίας 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Έως 31/10/2019 (Π1.4.1) 
    Έως 15/5/2019 (Π1.4.2) 
    Έως 15/7/2020 (Π1.4.3) 
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    Έως 16/10/2020 (Π1.4.4) 

4. Συναντήσεις συντονισμού (Πακέτο Εργασίας 1 – Δράση 1.5): 

Περιλαμβάνει την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής για τη συμμετοχή της στις συναντήσεις 
συντονισμού του έργου, καθώς και τη διοργάνωση (επικοινωνία με εταίρους, διαμόρφωση και εκτύπωση 
προγράμματος συνάντησης, προετοιμασία και εκτύπωση παρουσιάσεων κ.λπ.) συνάντησης στην 
Ηγουμενίτσα, την ενοικίαση του κατάλληλου χώρου μαζί με τον απαιτούμενο οπτικοακουστικό εξοπλισμό, 
καθώς και τις δαπάνες catering (2 coffee breaks, 1 lunch break και 1 δείπνο για 7-10 άτομα).  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:   Π1.5.1. Αναφορά διοργάνωσης συνάντησης στην Ηγουμενίτσα  
    Π1.5.2. Αναφορά συμμετοχής στις συναντήσεις του έργου  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Από την υπογραφή της σύμβασης έως 16/10/2020 

5. Ανάπτυξη σχεδίου επικοινωνίας και δημοσιότητας (Πακέτο Εργασίας 2 – Δράση 2.1): 

Περιλαμβάνει την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής (ως Συντονιστή εταίρου του ΠΕ 2 και της 
συγκεκριμένης δράσης) στη διαμόρφωση του σχεδίου επικοινωνίας του έργου, με τη συνδρομή των 
εταίρων σε ό,τι αφορά στην ανάλυση των κοινών-στόχος, καθώς και την ανάπτυξη της ταυτότητας του 
έργου (λογότυπο και σλόγκαν έργου / εφαρμογές). Το σχέδιο θα προσδιορίζει την επικοινωνιακή 
στρατηγική και τους στόχους επικοινωνίας του έργου, τα κοινά-στόχους, τα μηνύματα που θα 
μεταφερθούν, τα κανάλια επικοινωνίας, και το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης (συμπεριλαμβανομένων 
χρονοδιαγράμματος, προϋπολογισμού, αρμόδιων χειριστών, δεικτών κ.λπ.). Η ταυτότητα του έργου 
(λογότυπο και σλόγκαν) θα εφαρμοστεί σε διάφορα μέσα (μπροσούρα, υλικό εκδηλώσεων, οδικός χάρτης 
κ.λπ.), προκειμένου να διασφαλίσει τη σταθερότητα και συνοχή στην επικοινωνία.  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:  Π2.1.1. Σχέδιο επικοινωνίας έργου  
 Π2.1.2. Εγχειρίδιο ταυτότητας έργου 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Έως 31/10/2019 

6. Διοργάνωση εκδήλωσης διάχυσης (Πακέτο Εργασίας 2 – Δράση 2.3): 

Περιλαμβάνει τη διοργάνωση δύο τοπικών εκδηλώσεων διάχυσης (διαμόρφωση και εκτύπωση 
προγράμματος συνάντησης, προετοιμασία και εκτύπωση παρουσιάσεων κ.λπ.) στην Ηγουμενίτσα, την 
ενοικίαση του κατάλληλου χώρου μαζί με τον απαιτούμενο οπτικοακουστικό εξοπλισμό, καθώς και τις 
δαπάνες catering (2 coffee breaks &1 light lunch για κάθε εκδήλωση). Επιπλέον, περιλαμβάνει την 
υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής (ως Συντονιστή εταίρου του ΠΕ 2 και της συγκεκριμένης δράσης) στον 
συντονισμό των εταίρων για τη διοργάνωση των δικών τους τοπικών εκδηλώσεων διάχυσης, στη 
διατύπωση ενιαίων προδιαγραφών για τις εκδηλώσεις, στην παρακολούθηση και στη συνολική 
αξιολόγηση της δράσης. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:   Π2.3.1. Αναφορά διοργάνωσης 1ης τοπικής εκδήλωσης διάχυσης 
Π2.3.2. Αναφορά διοργάνωσης 2ης τοπικής εκδήλωσης διάχυσης 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Από την υπογραφή της σύμβασης έως 16/10/2020 

7. Ανάπτυξη υλικού διάχυσης, δημοσιότητας και προώθησης (Πακέτο Εργασίας 2 – Δράση 2.4): 

Περιλαμβάνει την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής (ως Συντονιστή εταίρου του ΠΕ 2 και της 
συγκεκριμένης δράσης) στη σχεδίαση και παραγωγή προωθητικού υλικού του έργου και, πιο 
συγκεκριμένα: 2.500 t-shirts, 2.500 σακούλες και 500 usb sticks (χωρητικότητας τουλάχιστον 500 MB).   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:  Π2.4.1. Προωθητικό υλικό  έργου: 2.500 t-shirts, 2.500 σακούλες και  500 usb 
sticks (χωρητικότητας τουλάχιστον 500 MB) 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Από την υπογραφή της σύμβασης έως 16/10/2020 

8. Ανάλυση αναγκών και υφιστάμενων πρακτικών και διάγνωση των περιοχών παρέμβασης (Πακέτο 

Εργασίας 3 – Δράση 3.1): 

Περιλαμβάνει την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής στην ανάλυση αναγκών και υφιστάμενων 
πρακτικών πολυτροπικών συστημάτων μεταφορών στην ΠΕ Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τις οδηγίες, 
υποδείγματα και μεθοδολογικά εργαλεία του Συντονιστή εταίρου του ΠΕ 3 (Εγνατία Οδός Α.Ε.).   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:  Π3.1.1. Ανάλυση αναγκών και υφιστάμενων πρακτικών πολυτροπικών 
συστημάτων μεταφορών στην ΠΕ Θεσπρωτίας 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Έως 31/10/2019  
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9. Σχεδιασμός πολυτροπικών μεταφορών (Πακέτο Εργασίας 3 – Δράση 3.2): 

Περιλαμβάνει την συνεισφορά της αναθέτουσας αρχής στον σχεδιασμό βιώσιμων πολυτροπικών 
μεταφορών σε διασυνοριακό επίπεδο και σε συνεργασία με όλους τους εταίρους του έργου, σύμφωνα με 
τις οδηγίες, υποδείγματα και μεθοδολογικά εργαλεία του Συντονιστή εταίρου του ΠΕ 3 (Εγνατία Οδός Α.Ε.). 
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή σε όλες τις σχετικές εργασίες (συμμετοχή σε ομάδα 
εργασίας, προετοιμασία προτάσεων κ.λπ.). 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:  Π3.2.1. Αναφορά συνεισφοράς ΠΕ Θεσπρωτίας στον σχεδιασμό βιώσιμων 
πολυτροπικών μεταφορών σε διασυνοριακό επίπεδο 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Έως 16/10/2020 

10. Καθορισμός κοινής πλατφόρμας διασυνοριακής συνεργασίας για την υποστήριξη της ανάπτυξης ενός 

βιώσιμου συστήματος κινητικότητας για τουριστικούς προορισμούς (Πακέτο Εργασίας 3 – Δράση 3.3): 

Περιλαμβάνει την συνεισφορά της αναθέτουσας αρχής στον καθορισμό μιας κοινής πλατφόρμας 
διασυνοριακής συνεργασίας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός βιώσιμου 
συστήματος κινητικότητας για τουριστικούς προορισμούς στις περιοχές παρέμβασης του έργου, σύμφωνα 
με τις οδηγίες, υποδείγματα και μεθοδολογικά εργαλεία του Συντονιστή εταίρου του ΠΕ 3 (Εγνατία Οδός 
Α.Ε.). Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή σε όλες τις σχετικές εργασίες (συνεισφορά στον 
προσδιορισμό των σχετικών προδιαγραφών και στη λειτουργία της πλατφόρμας). 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:  Π3.3.1. Αναφορά συνεισφοράς ΠΕ Θεσπρωτίας στον καθορισμό κοινής 
πλατφόρμας διασυνοριακής συνεργασίας  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Έως 16/10/2020 

11. Σχεδιασμός και εμπλοκή ενδιαφερομένων φορέων και συμφωνία δημοσίου – ιδιωτικού τομέα για τη 

διαχείριση των υπηρεσιών (Πακέτο Εργασίας 4 – Δράση 4.1): 

Περιλαμβάνει τη συνεισφορά της αναθέτουσας αρχής στην εμπλοκή ενδιαφερομένων μερών-φορέων 
(stakeholders) στη διαχείριση υπηρεσιών μεταφορών, καθώς και στην προετοιμασία της συμφωνίας 
δημοσίου – ιδιωτικού τομέα για τη διαχείριση των υπηρεσιών, σύμφωνα με το μεθοδολογικό πλαίσιο, τα 
υποδείγματα και τις οδηγίες που θα παρασχεθούν από τον Συντονιστή εταίρο του ΠΕ 4 (Δήμος Gallipoli).  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:  Π4.1.1. Αναφορά συνεισφοράς ΠΕ Θεσπρωτίας στην εμπλοκή 
ενδιαφερόμενων μερών-φορέων (stakeholders) στη διαχείριση υπηρεσιών 
μεταφορών 
Π4.1.2. Αναφορά συνεισφοράς ΠΕ Θεσπρωτίας στη συμφωνία δημοσίου – 
ιδιωτικού τομέα για τη διαχείριση υπηρεσιών μεταφορών  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Έως 15/07/2020 

12. Συμφωνία δημοσίου – ιδιωτικού τομέα σε τοπικό επίπεδο για τη δημιουργία τουριστικού πακέτου (Πακέτο 

Εργασίας 4 – Δράση 4.2): 

Περιλαμβάνει τη συνεισφορά της αναθέτουσας αρχής στη σύναψη συμφωνίας δημοσίου – ιδιωτικού 
τομέα σε τοπικό επίπεδο (ΠΕ Θεσπρωτίας) για τη δημιουργία τουριστικού πακέτου, σύμφωνα με το 
μεθοδολογικό πλαίσιο, τα υποδείγματα και τις οδηγίες που θα παρασχεθούν από τον Συντονιστή εταίρο 
του ΠΕ 4 (Δήμος Gallipoli).  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:  Π4.2.1. Αναφορά συνεισφοράς ΠΕ Θεσπρωτίας στη συμφωνία δημοσίου – 
ιδιωτικού τομέα σε τοπικό επίπεδο για τη δημιουργία τουριστικού πακέτου 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Έως 31/08/2020 

13. Ανάπτυξη εφαρμογής για την παρακολούθηση της χρήσης του υφιστάμενου συστήματος μεταφορών και 

πιθανών νέων πολυτροπικών συστημάτων (Πακέτο Εργασίας 4 – Δράση 4.3): 

Περιλαμβάνει τη συνεισφορά της αναθέτουσας αρχής στην ανάπτυξη εφαρμογής για την παρακολούθηση 
της χρήσης του υφιστάμενου συστήματος μεταφορών αλλά και πιθανών νέων πολυτροπικών συστημάτων 
μεταφορών, σύμφωνα με το μεθοδολογικό πλαίσιο, τα υποδείγματα και τις οδηγίες που θα παρασχεθούν 
από τον Συντονιστή εταίρο του ΠΕ 4 (Δήμος Gallipoli).   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:  Π4.3.1. Αναφορά συνεισφοράς ΠΕ Θεσπρωτίας στην ανάπτυξη της 
εφαρμογής 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Έως 16/10/2020 

14. Ανάπτυξη σχεσιακής κοινότητας σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης (Πακέτο Εργασίας 5 – Δράση 5.1): 

Περιλαμβάνει την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής (ως Συντονιστή εταίρου του ΠΕ 5 και της 
συγκεκριμένης δράσης) στην ανάπτυξη της σχεσιακής πλατφόρμας του έργου σε πλατφόρμα κοινωνικής 
δικτύωσης, με τη συνεισφορά των λοιπών διασυνοριακών εταίρων.  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:   Π5.1.1. Αναφορά ανάπτυξης της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:   Έως 15/05/2020 

15. Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και την ολοκλήρωση 

υφιστάμενων εφαρμογών (Πακέτο Εργασίας 5 – Δράση 5.2): 

Περιλαμβάνει την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής (ως Συντονιστή εταίρου του ΠΕ 5 και της 
συγκεκριμένης δράσης) στην ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για την προώθηση της βιώσιμης 
κινητικότητας και την ολοκλήρωση υφιστάμενων εφαρμογών, με τη συνεισφορά των λοιπών 
διασυνοριακών εταίρων.  

Οι προδιαγραφές που τίθενται για την πλατφόρμα είναι οι εξής: 

 Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες των εταίρων (Ελληνικά, Ιταλικά), καθώς και στα 

Αγγλικά (επίσημη γλώσσα του Προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία). 

 Η πλατφόρμα θα εγκατασταθεί στην Αναθέτουσα Αρχή, ενώ θα είναι προσβάσιμη από διακριτή 

ιστοσελίδα, την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, την ιστοσελίδα του έργου TRUST κ.λπ., θα φέρει 

δε τη σήμανση του έργου TRUST και τις λοιπές απαιτούμενες σημάνσεις που επιβάλλουν οι κανόνες 

δημοσιότητας του Προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία. 

 Οι εφαρμογές διαχείρισης και υποστήριξης της πλατφόρμας που θα αξιοποιηθούν, συνίσταται να 

είναι ανοιχτού κώδικα (open source), ώστε να μη δεσμεύουν τον ανάδοχο ή την αναθέτουσα αρχή σε 

επίπεδο αδειών χρήσης. 

 Η υπό ανάπτυξη πλατφόρμα οφείλει να παρέχει ένα εύχρηστο και κατανοητό σημείο διεπαφής 

(interface), το οποίο θα επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες. Ειδικότερα, 

η πλατφόρμα θα πρέπει να βασίζεται σε διαδεδομένες σχεδιαστικές αρχές, όπως είναι η γραφική και 

πολυμεσική διεπαφή χρήστη, διαφάνεια, άμεση απόκριση, φιλικότητα, ενώ η πρόσβαση θα πρέπει 

να είναι εφικτή μέσω των ευρέως διαδεδομένων εφαρμογών πλοήγησης στο Διαδίκτυο (Internet 

Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari κ.λπ.). 

 Στο πλαίσιο της υποστήριξης της διαλειτουργικότητας, είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται η 

επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εφαρμογών και συστημάτων που συνθέτουν 

την προσφερόμενη λύση, αλλά και η διασύνδεση, όπου απαιτηθεί, με υφιστάμενα συστήματα της 

αναθέτουσας αρχής. 

 Ως προς τις προδιαγραφές ασφάλειας, πρέπει να διασφαλίζεται η αυθεντικοποίηση των χρηστών, η 

εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των δεδομένων που βρίσκονται ή διακινούνται στην πλατφόρμα 

και να υποστηρίζεται η δυνατότητα ανίχνευσης όλων των μεταβολών και κινήσεων που έχουν 

πραγματοποιηθεί από κάθε χρήστη (διατήρηση log files). 

 H πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες αποτελεί δικαίωμα όλων των χρηστών ανεξαρτήτως των 

ικανοτήτων τους ή της τεχνολογίας που χρησιμοποιούν. Για αυτό το λόγο, οι υπηρεσίες της 

πλατφόρμας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα διεθνή πρότυπα και τις προδιαγραφές υποστήριξης 

πρόσβασης σε ΑμεΑ και να συμμορφώνονται, ειδικότερα, με το πρότυπο Web Content Accessibility 

Guidelines (WCAG 2.0). 

 H προσφερόμενη λύση οφείλει να παρέχει τη δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων, διαμορφώσεων 

και αναβαθμίσεων, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη κάλυψη των απαιτήσεων της αναθέτουσας αρχής. 

Ειδικότερα, η πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί, οφείλει να υιοθετεί τις αρχές της ανοιχτής (open) 

αρχιτεκτονικής που θα βασίζεται σε διεθνή, ανοιχτά πρότυπα, αλλά και της αρθρωτής (modular) 

αρχιτεκτονικής, ώστε να επιτρέπεται η βελτίωση και ομαλή επέκτασή της, χωρίς τη διαταραχή της 

λειτουργίας της. 
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 Το ψηφιακό περιεχόμενο για την πλατφόρμα θα παρασχεθεί από όλους τους εταίρους του έργου 

στον ανάδοχο.  

 Η σχεσιακή κοινότητα σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που προβλέπεται στο πλαίσιο της 

δράσης 5.1, θα συνδεθεί με την πλατφόρμα. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:   Π5.2.1. Αναφορά λειτουργικών & τεχνικών προδιαγραφών 
πλατφόρμας 

 Π5.2.2. Αναφορά για την αναπτυχθείσα πλατφόρμα 
 Π5.2.3. Αναφορά για την επιμόρφωση των διαχειριστών της 

πλατφόρμας 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:   Έως 16/10/2020 

16. Εγκαθίδρυση σημείου πληροφόρησης (Πακέτο Εργασίας 5 – Δράση 5.3): 

Περιλαμβάνει την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής στην εγκαθίδρυση σημείου πληροφόρησης εντός 
υφιστάμενου πολυσύχναστου διαμετακομιστικού κόμβου στην ΠΕ Θεσπρωτίας, με πρωταρχικό στόχο τη 
διευκόλυνση των τουριστών. Επιπλέον, περιλαμβάνει την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής (ως 
Συντονιστή εταίρου του ΠΕ 5 και της συγκεκριμένης δράσης) στον συντονισμό των εταίρων για την 
εγκαθίδρυση των δικών τους σημείων πληροφόρησης, στη διατύπωση ενιαίων προδιαγραφών για τα 
σημεία πληροφόρησης, στην παρακολούθηση και στη συνολική αξιολόγηση της δράσης. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:   Π5.3.1. Αναφορά για το σημείο πληροφόρησης στην ΠΕ Θεσπρωτίας 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:   Έως 15/7/2020 

17. Σχεδιασμός και υλοποίηση εργαλείων (εφαρμογών) για την επιλογή διαδρομών με πρόσβαση σε 

μεταφορικούς κόμβους, λειτουργικούς πόλους προστιθέμενης αξίας και περιοχές ιδιαίτερου τουριστικού 

ενδιαφέροντος (Πακέτο Εργασίας 5 – Δράση 5.4): 

Περιλαμβάνει την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής (ως Συντονιστή εταίρου του ΠΕ 5 και της 
συγκεκριμένης δράσης) στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση προωθητικών εργαλείων που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στους χρήστες να επιλέγουν διαδρομές ανάλογα με την πρόσβαση σε μεταφορικούς κόμβους, 
σε λειτουργικούς πόλους προστιθέμενης αξίας και σε περιοχές ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος.  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:   Π5.4.1. Αναφορά για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προωθητικών 
εργαλείων 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:   Έως 16/10/2020 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση του συμβατικού τιμήματος ανά παραδοτέο του Αναδόχου, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω και την αναλυτική οικονομική προσφορά του. 

Ποσά σε Ευρώ (€) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΕ)  
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

(σε Ευρώ) 
ΦΠΑ 

(σε Ευρώ) 
ΣΥΝΟΛΟ 

(σε Ευρώ) 

ΠΕ 1 7.500,00 1.800,00 9.300,00 

Π1.2.1. Αναφορά συνεισφοράς της ΠΕ Θεσπρωτίας στο σύστημα 
δεικτών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου 

600,00 144,00 744,00 
Π1.2.2. Αναφορά συνεισφοράς της ΠΕ Θεσπρωτίας στην 
αξιολόγηση του έργου 

Π1.3.1. 1η αναφορά τεχνικής υποστήριξης αναδόχου 

2.400,00 576,00 2.976,00 
Π1.3.2. 2η αναφορά τεχνικής υποστήριξης αναδόχου 

Π1.3.3. 3η αναφορά τεχνικής υποστήριξης αναδόχου 

Π1.3.4. 4η και τελική αναφορά τεχνικής υποστήριξης αναδόχου 

Π1.4.1. 1η περιοδική αναφορά ΠΕ Θεσπρωτίας 

2.000,00 480,00 2.480,00 
Π1.4.2. 2η περιοδική αναφορά ΠΕ Θεσπρωτίας 

Π1.4.3. 3η περιοδική αναφορά ΠΕ Θεσπρωτίας 

Π1.4.4. 4η και τελική περιοδική αναφορά ΠΕ Θεσπρωτίας 

Π1.5.1. Αναφορά διοργάνωσης συνάντησης στην Ηγουμενίτσα 
2.500,00 600,00 3.100,00 

Π1.5.2. Αναφορά συμμετοχής στις συναντήσεις του έργου 

ΠΕ 2 16.000,00 3.840,00 19.840,00 

Π2.1.1. Σχέδιο επικοινωνίας έργου 
4.000,00 960,00 4.960,00 

Π2.1.2. Εγχειρίδιο ταυτότητας έργου 

Π2.3.1. Αναφορά διοργάνωσης 1ης τοπικής εκδήλωσης διάχυσης 6.000,00 1.440,00 7.440,00 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΕ)  
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

(σε Ευρώ) 
ΦΠΑ 

(σε Ευρώ) 
ΣΥΝΟΛΟ 

(σε Ευρώ) 

Π2.3.2. Αναφορά διοργάνωσης 2ης τοπικής εκδήλωσης διάχυσης 

Π2.4.1. Προωθητικό υλικό έργου: 2.500 t-shirts, 2.500 σακούλες και 
500 usb sticks (χωρητικότητας τουλάχιστον 500 MB) 

6.000,00 1.440,00 7.440,00 

ΠΕ 3 15.000,00 3.600,00 18.600,00 

Π3.1.1. Ανάλυση αναγκών και υφιστάμενων πρακτικών 
πολυτροπικών συστημάτων μεταφορών στην ΠΕ Θεσπρωτίας 

2.000,00 480,00 2.480,00 

Π3.2.1. Αναφορά συνεισφοράς ΠΕ Θεσπρωτίας στον σχεδιασμό 
βιώσιμων πολυτροπικών μεταφορών σε διασυνοριακό επίπεδο 

10.000,00 2.400,00 12.400,00 

Π3.3.1. Αναφορά συνεισφοράς ΠΕ Θεσπρωτίας στον καθορισμό 
κοινής πλατφόρμας διασυνοριακής συνεργασίας 

3.000,00 720,00 3.720,00 

ΠΕ 4 13.000,00 3.120,00 16.120,00 

Π4.1.1. Αναφορά συνεισφοράς ΠΕ Θεσπρωτίας στην εμπλοκή 
ενδιαφερόμενων μερών-φορέων (stakeholders) στη διαχείριση 
υπηρεσιών μεταφορών 

4.000,00 960,00 4.960,00 
Π4.1.2. Αναφορά συνεισφοράς ΠΕ Θεσπρωτίας στη συμφωνία 
δημοσίου – ιδιωτικού τομέα για τη διαχείριση υπηρεσιών 
μεταφορών 

Π4.2.1. Αναφορά συνεισφοράς ΠΕ Θεσπρωτίας συμφωνία 
δημοσίου – ιδιωτικού τομέα σε τοπικό επίπεδο για τη δημιουργία 
τουριστικού πακέτου 

6.000,00 1.440,00 7.440,00 

Π4.3.1. Αναφορά συνεισφοράς ΠΕ Θεσπρωτίας στην ανάπτυξη της 
εφαρμογής 

3.000,00 720,00 3.720,00 

ΠΕ 5 45.500,00 10.920,00 56.420,00 

Π5.1.1. Αναφορά ανάπτυξης της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης 5.500,00 1.320,00 6.820,00 

Π5.2.1. Αναφορά λειτουργικών & τεχνικών προδιαγραφών 
πλατφόρμας 

25.000,00 6.000,00 31.000,00 Π5.2.2. Αναφορά για την αναπτυχθείσα πλατφόρμα 

Π5.2.3. Αναφορά για την επιμόρφωση των διαχειριστών της 
πλατφόρμας 

Π5.3.1. Αναφορά για το σημείο πληροφόρησης στην ΠΕ 
Θεσπρωτίας 

3.000,00 720,00 3.720,00 

Π5.4.1. Αναφορά για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
προωθητικών εργαλείων 

12.000,00 2.880,00 14.880,00 

ΣΥΝΟΛΟ 97.000,00 23.280,00 120.280,00 

 

 
Το παρόν Πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε τρία (3) αντίτυπα.  
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Λογοθέτης Θωμάς 

 

Σκούρα Ευτυχία 

 

Δρίζης Δημήτριος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/563/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 36ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός της γέφυρας Βρυσέλλας από κορμούς ξερών δέντρων πλατάνων μετά την 
πτώση τους λόγω της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους προς αποφυγή πλημμυρικών 
φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 213/06-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 824/10-04-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη  

1. Μετά από διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής  Κορύτιανης ότι έχει φράξει η γέφυρα της Βρυσέλλας 

από κορμούς  ξερών δέντρων  ,αλλά και την αυτοψία υπαλλήλου της υπηρεσίας μας , διαπιστώθηκε ότι στα 

δύο βάθρα της γέφυρας έχουν συσσωρευτεί  εκατέρωθεν κορμοί  ξερών δέντρων  πλατάνων.  

Για το λόγω είναι άμεση ανάγκη  η κοπή ,ο τεμαχισμός και η απομάκρυνση των δέντρων πλατάνων τα οποία 

είναι ξερά και πεσμένα μέσα στο ποταμό Καλαμά στην Γέφυρα της Βρυσέλλας ώστε να καθαριστεί η γέφυρα 

από όλα αυτά τα πλατάνια τα οποία περισσότερα είναι φερτά με την ροή του ποταμού όλο το χειμώνα. 

2. Την  με  αριθμ. : 3064/94/10-01-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: « Αποκατάσταση -καθαρισμός 

αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020 . ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) με υποέργο «Καθαρισμός της γέφυρας 

Βρυσέλλας από κορμούς  ξερών δέντρων  πλατάνων μετά την πτώση τους λόγω της ασθένειας του 

μεταχρωματικού έλκους προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων >>(παροχή υπηρεσιών) >.. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Καθαρισμός της γέφυρας Βρυσέλλας από κορμούς  

ξερών δέντρων  πλατάνων μετά την πτώση τους λόγω της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους προς αποφυγή 

πλημμυρικών φαινομένων >>(παροχή υπηρεσιών) >ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000002 προϋπολογισμού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) .…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, 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. 2018ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αποκατάσταση - καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», για την 
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός της γέφυρας Βρυσέλλας από κορμούς  
ξερών δέντρων  πλατάνων μετά την πτώση τους λόγω της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους προς 
αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική 
περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή είναι άμεση η 
ανάγκη κοπής, τεμαχισμού και απομάκρυνσης των δέντρων πλατάνων τα οποία είναι ξερά και πεσμένα 
μέσα στο ποταμό Καλαμά στην Γέφυρα της Βρυσέλλας ώστε να καθαριστεί η γέφυρα από όλα αυτά τα 
πλατάνια τα οποία περισσότερα είναι φερτά με την ροή του ποταμού όλο το χειμώνα. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΖΡΚ7Λ9-ΦΓΖ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/564/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 37ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης στην ευρύτερη περιοχή της Πλαταριάς (παροχή 
υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4237/13-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 835/13-04-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη  

1.  Στα πλαίσια του έργου : « Βελτίωση οδού Πλαταριάς – Συβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, 

δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς » 

αναδόχου ΟΔΟΚΑΤ και κατόπιν συνεννοήσεως και αυτοψίας υπαλλήλων της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και της ΔΕΥΑ 

Ηγουμενίτσας, προέκυψε η ανάγκη μετατόπισης – αντικατάστασης μέρος του δικτύου ύδρευσης παράπλευρα 

του παραπάνω έργου, ώστε αυτό να προσαρμοστεί στα υψόμετρα της νέας χάραξης του υπό κατασκευή έργου  

και η ευρύτερη περιοχή να συνεχίσει να υδροδοτείται. Η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών έγινε από τη 

ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας, ενώ οι εργασίες μετατόπισης – αντικατάστασης προτείνεται να εκτελεστούν από τον ήδη 

εγκατεστημένο εργολάβο στην περιοχή.    

 2. Την  με  αριθμ. : 45872/1499/10-04-2020  απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

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

αρδευτικών – υδρευτικών  αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-

2021 » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2019ΕΠ53000003 με υποέργο : « Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης στην 

ευρύτερη περιοχή της Πλαταριάς ( παροχή υπηρεσιών) ». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης στην ευρύτερη 

περιοχή της Πλαταριάς (παροχή υπηρεσιών) »  του έργου :  « Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – 

υδρευτικών  αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021 » 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 
«Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης στην ευρύτερη περιοχή της Πλαταριάς (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της 
σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου, επειδή προέκυψε η ανάγκη μετατόπισης – αντικατάστασης μέρος του δικτύου ύδρευσης 
παράπλευρα του έργου που ήδη εκτελείται, ώστε αυτό να προσαρμοστεί στα υψόμετρα της νέας χάραξης 
του υπό κατασκευή έργου και η ευρύτερη περιοχή να συνεχίσει να υδροδοτείται. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΖΡΚ7Λ9-ΦΓΖ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/565/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 38ο 

Έγκριση του από 12-03-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-03-2020  
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών και άρση καταπτώσεων στην 8η επαρχιακή οδό της Π.Ε. 
Πρέβεζας», προϋπολογισμού 73.160,00 € με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΖΡΚ7Λ9-ΦΓΖ



-95- 

 

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. 5/318/18-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών και άρση καταπτώσεων στην 8η 
επαρχιακή οδό της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 73.160,00 € με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν 
στην αριθμ. πρωτ. 360/12-02-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
του έργου, με την αριθμ. πρωτ. 21952/359/12-02-2020 απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Πρέβεζας, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση-
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου  2018-2020». 
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. 1058/07-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 804/07-04-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 
12-03-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού 
που διενεργήθηκε στις 12-03-2020, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με 
το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Κώστας ΕΔΕ, ο οποίος προσέφερε 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα τρία επί τοις εκατό (53,00%) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης 
και προσφερόμενο ποσό 27.730,00 € χωρίς ΦΠΑ (34.385,20 € με ΦΠΑ). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει το από 12-03-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-03-2020 ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση 
ζημιών και άρση καταπτώσεων στην 8η επαρχιακή οδό της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 73.160,00 
€ με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2018ΕΠ53000001 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, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Κώστας 
ΕΔΕ, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα τρία επί τοις εκατό (53,00%) στις τιμές του 
Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 34.385,20 € με ΦΠΑ (27.730,00 € χωρίς ΦΠΑ). 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 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:«  Αποκατάσταση ζημιών  

και άρση καταπτώσεων στην 8 η  επαρχιακή οδό της Π.Ε .Πρέβεζα ς  »τουέργου:«  Συντήρηση-

αποκατάσταση εθνικού,επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου  2018-2020»,  

προϋπολογισμού 73.160,00 € ,  (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

 Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας σήμερα στις 12-3-2020, 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.37838/905/11-3-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. 

Πρέβεζας , μετά την αρ. 5/318/18-2-2020(θέμα 40ο)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: 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντος 
Τάξη 

Πτυχίου 
Κατη- 
γορία 

Εκπρόσωπος 

1 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ                      2η/26690 ΟΔΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΗΣ  

2 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 2η/12041 ΟΔΟ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 

3 IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ                    1η/21225        ΟΔΟ IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ 

4 Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.                    2η/23671 ΟΔΟ Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ  

5 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ 2η/16262 ΟΔΟ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ 

6 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ                      2η/4327 ΟΔΟ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ 

 

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. 

 

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»: 

 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντος 
Τάξη 

Πτυχίου 
Κατη- 
γορία 

ΤΕΥΔ      

1 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ                      2η/26690 ΟΔΟ ΝΑΙ 

2 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 2η/12041 ΟΔΟ ΝΑΙ 

3 IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ                       1η/21225        ΟΔΟ ΝΑΙ 

4 Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.                        2η/23671 ΟΔΟ ΝΑΙ 
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5 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ 2η/16262 ΟΔΟ ΝΑΙ 

6 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ 2η/4327 ΟΔΟ 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: 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντος Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) 

1 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ 6 

2 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 53 

3 IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ 50 

4 Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 43 

5 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ 43 

6 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ 46 

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 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 53 

2 IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ 50 

3 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ 46 

4 Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 43 

5 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ 43 

6 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ 6 

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. 

Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω «Πίνακα παραδεκτών προσφορών κατά σειρά 

μειοδοσίας»:  

 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντος Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) 

1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 53 

2 IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ 50 

3 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ 46 

4 Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 43 

5 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ 43 

6 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ 6 

Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο ΕΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ. 

Η Επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε 

ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα τρία επί τοις εκατό (53,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και 

προσφερόμενο ποσό 27.730,00 € χωρίς ΦΠΑ (34.385,20 € με ΦΠΑ). 

 Πρέβεζα,   12-3-2020 
 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. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/566/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 39ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός κοίτης και ενίσχυση 
αναχωμάτων ποταμού Αχέροντα των παραποτάμων και των ρεμάτων του», προϋπολογισμού € 
270.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΖΡΚ7Λ9-ΦΓΖ



-99- 

 

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

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

5. Την με α/α 844 και αρ. πρωτ. 33358/1072/03.03.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 
270.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Πρέβεζας οικ. έτους 2020, ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.019.01, για το έργο «Καθαρισμός κοίτης και 
ενίσχυση αναχωμάτων ποταμού Αχέροντα των παραποτάμων και των ρεμάτων του», στα πλαίσια 
του Προγράμματος Έργων που Χρηματοδοτείται από Κεντρικού Αυτοτελείς Πόρους του Υπ. 
Εσωτερικών για κάλυψη Επενδυτικών Δαπανών και Δαπανών Βελτίωσης, Συντήρησης και 
Αποκατάστασης του Οδικού Δικτύου, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 832 στο βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1018/02-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 811/08-04-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται  την κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω 
των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός κοίτης 
και ενίσχυση αναχωμάτων ποταμού Αχέροντα των παραποτάμων και των ρεμάτων του», 
προϋπολογισμού € 270.000,00 με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης, 
προκειμένου ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας. 

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 Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός κοίτης και ενίσχυση αναχωμάτων ποταμού Αχέροντα των 
παραποτάμων και των ρεμάτων του», προϋπολογισμού € 270.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται 
στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 1018/02-04-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την αριθμ. 
43702/1026/02-04-2020 εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε, από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, σε βάρος των πιστώσεων του 
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.019.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. 
έτους 2020, του Προγράμματος Έργων που Χρηματοδοτείται από Κεντρικού Αυτοτελείς Πόρους του 
Υπ. Εσωτερικών για κάλυψη Επενδυτικών Δαπανών και Δαπανών Βελτίωσης, Συντήρησης και 
Αποκατάστασης του Οδικού Δικτύου και  

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Πρέβεζας. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/567/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 40ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κοπή και κλάδεμα δέντρων (λεύκες-ευκάλυπτοι-πεύκα) επικίνδυνων να πέσουν στο 
οδόστρωμα στο εθνικό οδικό δίκτυο από Γέφυρα Καλογήρου έως Πρέβεζα (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 510/06-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 821/10-04-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…  Παίρνοντας υπόψη  

 1. Μετά το από 13-01-2020 με αριθ. πρωτ. 4009/7/13-01-2020 αίτημα του Αντιπεριφερειάρχη / Π.Ε. Πρέβεζας 

κ. Στράτου Ιωάννου, αλλά και την αυτοψία υπαλλήλου της υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι από την 

διασταύρωση Ακρίβη έως την γέφυρα Καλογήρου εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού υπάρχουν πολλά δέντρα 

(λεύκες-ευκάλυπτοι-πεύκα) τα οποία λόγω του μεγέθους έχουν γείρει επικίνδυνα προς το οδόστρωμα με 

αποτέλεσμα να  προκαλούν  προβλήματα στα  διερχόμενα αυτοκίνητα τα οποία είναι πολλά και ιδιαίτερα τους 

καλοκαιρινούς μήνες λόγω τουρισμού. 

 2. Την  με  αριθμ. : 5894/174/16-01-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 24.800,00 € ( 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 ΕΠ53000000 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.). με υποέργο «Κοπή και 

κλάδεμα δέντρων (λεύκες-ευκάλυπτοι-πεύκα) επικίνδυνων να πέσουν στο οδόστρωμα στο εθνικό οδικό δίκτυο 

από Γέφυρα Καλογήρου έως Πρέβεζα>>.(παροχή υπηρεσιών)..  

 ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

 Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Κοπή και κλάδεμα δέντρων (λεύκες-ευκάλυπτοι-

πεύκα) επικίνδυνων να πέσουν στο οδόστρωμα στο εθνικό οδικό δίκτυο από Γέφυρα Καλογήρου έως 

Πρέβεζα>>.(παροχή υπηρεσιών).ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000000 

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. 2019ΕΠ53000000 και τίτλο 
«Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας 
Ηπείρου 2019-2021» για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή και κλάδεμα 
δέντρων (λεύκες-ευκάλυπτοι-πεύκα) επικίνδυνων να πέσουν στο οδόστρωμα στο εθνικό οδικό δίκτυο από 
Γέφυρα Καλογήρου έως Πρέβεζα (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου επειδή, από την διασταύρωση 
Ακρίβη έως την γέφυρα Καλογήρου, εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού, υπάρχουν πολλά δέντρα (λεύκες-
ευκάλυπτοι-πεύκα) τα οποία, λόγω του μεγέθους, έχουν γείρει επικίνδυνα προς το οδόστρωμα με 
αποτέλεσμα να  προκαλούν  προβλήματα, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω τουρισμού, στα  
διερχόμενα αυτοκίνητα. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/568/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 41ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτύπωση 
φωτοαντιγραφικών σχεδίων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

http://www.php.gov.gr/
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οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
(ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

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

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1584/13-04-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 838/13-04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η 
υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: …. 

7. Το με αριθμ 39554/965/13.03.2020 (πρωτοκολλήθηκε με αριθμ. πρωτ. 42190/1392/27.03.2020) έγγραφο 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων με το οποίο αιτείται την δαπάνη ύψους 692,65 € για την εκτύπωση 

φωτοαντιγράφων σχεδίων και χαρτών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

8. Το με αριθμ. 43203/1459/06.04.2020 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και 

Πληρωμής Δαπανών, περί βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης. 

9. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας,  οικ.  έτους 2020. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την έγκριση πραγματοποίησης της κατωτέρω αναφερομένης δαπάνης, η οποία εξυπηρετεί λειτουργικές 

ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

2. Την έγκριση διάθεσης της αντίστοιχης πίστωσης, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., όπως εμφανίζεται στον κατωτέρω 

πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, οικ. έτους 

2020. … (ΠΙΝΑΚΑΣ) 

3. Την έγκριση υλοποίησης της ανωτέρω αναφερόμενης υπηρεσίας με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης.…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού €  692,65  με ΦΠΑ για την υλοποίηση, με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, υπηρεσίας εκτύπωσης φωτοαντιγραφικών σχεδίων και χαρτών για 
τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 0843.01, του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020.  
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/571/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 44ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή νομικής υποστήριξης της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου για τον νομικό έλεγχο των 
εγγράφων, αναφορών, δικαιολογητικών κλπ που υποβάλλονται από τον Ιδιωτικό Φορέα 
Σύμπραξης (Ι.Φ.Σ.) του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» κατά την διάρκεια λειτουργίας του έργου και των 
συναφών εγγράφων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
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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. 4275/13-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
852/13-04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις:  

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

201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το Ν.  4555/2018 Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι (ΦΕΚ133Α΄/19-07-

2018)» 

3.  Του Π.Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 223Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου». 

4. Την από 21-07-2017 Σύμβαση Σύμπραξης για την εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών στέρεων αποβλήτων 

Περιφέρειας Ηπείρου, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού (ΙΦΣ) 

με την επωνυμία «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ». 

5. Την υπ. αρ. 46120/1509/13-04-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου ''Έγκριση διάθεσης πίστωσης" 

ποσού 24.800,00 με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2017ΕΠ53000002 Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-

2019)» (Υποέργο: Νομική υποστήριξη της σύμβασης εκτέλεσης του έργου ¨Εγκατάσταση επεξεργασίας 

αστικών στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου¨ που υλοποιείται με την μέθοδο Σ.Δ.Ι.Τ) 

6. Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Ηπείρου, μετά από διαγωνιστική διαδικασία, συνήψε στις 21-07-2017 Σύμβαση 

Σύμπραξης για την εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών στέρεων αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου με την 

ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπού (ΙΦΣ) με την επωνυμία «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ», που συστήθηκε γι’ αυτόν τον σκοπό. Ήδη η Μονάδα έχει κατασκευασθεί 

και βρίσκεται σε στάδιο Παραγωγικής (Εμπορικής) Λειτουργίας. Ενόψει: α) του γεγονότος ότι είναι το 

πρώτο έργο με Σύμπραξη Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα που αντιμετωπίζει η υπηρεσία μας, β) των 

πολύπλοκων θεμάτων που αναφύονται διαρκώς στο στάδιο αυτό με τεχνικές και ιδίως νομικές διαστάσεις, 

γ) της συνεχούς και εκτεταμένης αλληλογραφίας για τα εκάστοτε ζητήματα με τον ΙΦΣ, αναφορών προόδου 

προς την Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ του Υπουργείου Οικονομικών και λοιπών συναφών ενεργειών,  

παρίσταται ανάγκη άμεσης και εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης. 

7. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία διαπιστώνει την κατεπείγουσα ανάγκη για την υποστήριξή της στο στάδιο αυτό 

από νομικό παραστάτη για την επισκόπηση των εγγράφων που απευθύνονται για το υπόψη έργο στην 

Περιφέρεια Ηπείρου από τον ΙΦΣ ή και άλλους εμπλεκόμενους, την νομική αξιολόγησή τους καθώς και την 

νομική επιμέλεια των σχετικών με αυτό απαντητικών και λοιπών εγγράφων της Περιφέρειας.  

Εισήγηση 
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Την έγκριση δαπάνης ποσού € 24.800,00 με ΦΠΑ σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 

2017ΕΠ53000002 για την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου για τον νομικό έλεγχο των εγγράφων, αναφορών, δικαιολογητικών κλπ που 

υποβάλλονται από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (Ι.Φ.Σ.) του Έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών 

Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» κατά την διάρκεια λειτουργίας του έργου και των συναφών 

εγγράφων της Περιφέρειας Ηπείρου. …». 

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. 
2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», για την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου για τον νομικό έλεγχο των εγγράφων, 
αναφορών, δικαιολογητικών κλπ που υποβάλλονται από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης 
(Ι.Φ.Σ.) με την επωνυμία «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΣΚΟΠΟΥ», του Έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων 
Περιφέρειας Ηπείρου» κατά την διάρκεια λειτουργίας του έργου και των συναφών εγγράφων της 
Περιφέρειας Ηπείρου 

και δεδομένου ότι παρίσταται ανάγκη άμεσης και εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης της 
Υπηρεσίας, στο στάδιο Παραγωγικής (Εμπορικής) Λειτουργίας της Μονάδας ΑΣΑ Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την επισκόπηση των εγγράφων που απευθύνονται για το υπόψη έργο στην 
Περιφέρεια Ηπείρου από τον ΙΦΣ ή και άλλους εμπλεκόμενους, την νομική αξιολόγησή τους 
καθώς και την νομική επιμέλεια των σχετικών με αυτό απαντητικών και λοιπών εγγράφων της 
Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι είναι το πρώτο έργο με Σύμπραξη Δημόσιου 
– Ιδιωτικού Τομέα που αντιμετωπίζει η υπηρεσία, καθώς επίσης και την συνεχή και εκτεταμένη 
αλληλογραφία για τα εκάστοτε ζητήματα με τον ΙΦΣ, τις αναφορές προόδου προς την Γενική 
Γραμματεία ΣΔΙΤ του Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές συναφείς ενέργειες. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι τη νομική υποστήριξη 
της Υπηρεσίας πρέπει να αναλάβει η Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας, η οποία είναι 
απαραίτητο να στελεχωθεί κατάλληλα, ώστε να μην απαιτείται η προσφυγή σε υπηρεσίες του 
ιδιωτικού τομέα.  
………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/572/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 45ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός και διευθέτηση ρέματος στην περιοχή του Βράχου Πρέβεζας προς 
αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)».   

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4238/13-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 836/13-04-2020 
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 

που έθεσαν τμήματα αυτού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα με  

σοβαρές ζημίες σε ιδιοκτησίες. Η ορμή και ο όγκος του νερού παρέσυρε φερτά ( πέτρες, ογκόλιθους, κλαδιά, 

κορμούς δέντρων) και σε ρέμα στην περιοχή του Βράχου, με αποτέλεσμα να μην γίνεται παροχεύτευση των 

όμβριων και εκτόνωση του ρέματος. Αντί αυτού, σε πολλά σημεία σημειώθηκε υπερχείλιση, προκαλώντας 

πλημμύρες σε κτήματα και οικίες – ξενοδοχεία, που γειτνιάζουν με αυτό. Απαιτείται λοιπόν άμεσα καθαρισμός 

και διευθέτηση του παραπάνω ρέματος, προκειμένου να αποφευχθούν ανάλογα φαινόμενα. 

 2. Την  με  αριθμ. : 45873/1500/10-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

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

αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 

2018ΕΠ53000002 με υποέργο : «Καθαρισμός και διευθέτηση ρέματος στην περιοχή του Βράχου Πρέβεζας 

προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)»   

 ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

 Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Καθαρισμός και διευθέτηση ρέματος στην περιοχή 

του Βράχου Πρέβεζας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)» του έργου : « 

Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020 » 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 «Καθαρισμός και διευθέτηση ρέματος στην περιοχή του 
Βράχου Πρέβεζας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής 
μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου επειδή 
απαιτείται άμεσα καθαρισμός και διευθέτηση του ρέματος στην περιοχή του Βράχου Πρέβεζας για την 
αποφυγή διαφόρων πλημμυρικών φαινομένων, λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από τις έντονες 
βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Πρέβεζας, σημειώθηκαν πλημμυρικά 
φαινόμενα προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε ιδιοκτησίες, αφού η ορμή και ο όγκος του νερού παρέσυρε 
φερτά (πέτρες, ογκόλιθους, κλαδιά, κορμούς δέντρων) και σε ρέμα στην ως άνω περιοχή, με αποτέλεσμα 
να μην γίνεται παροχέτευση των όμβριων και εκτόνωση του ρέματος. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/573/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 46ο 

Έγκριση επέκτασης της από 6-5-2019 ισχύουσας σύμβασης υπηρεσιών για την 
μεταφορά του υπολείμματος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας 
Ηπείρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 (παραγρ.1) του Ν. 4412/2016. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις αριθμ. 32/1938/24-09-2018, 33/2001/03-10-2018, 40/2689/12-12-2018, 1/19/09-01-
2019 και 7/381/20-02-2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
διενέργειας, κατάρτισης της διακήρυξης, έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής 
Διενέργειας και κατακύρωσης στην εταιρεία «EN ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ENACT A.E.», στο ποσό των 1.234.014,77 € με ΦΠΑ, των 
αποτελεσμάτων του ανοικτού (διεθνούς) διαγωνισμού άνω των ορίων (άρθρο 27 του Ν. 
4412/2016) για την εκτέλεση του υποέργου «Δαπάνη μεταφοράς του υπολείμματος της 
εγκατάστασης επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου» προϋπολογισμού 1.271.571,74 € 
με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 
2018ΕΠ03000008, συνολικού προϋπολογισμού 1.273.998,19 € με Φ.Π.Α. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4290/13-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 857/13-04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με συνημμένο το σχέδιο της 
διακήρυξης του έργου του θέματος, στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις:  

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

201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το Ν.  4555/2018 Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι 

(ΦΕΚ133Α΄/19-07-2018)» 

3.  Του Π.Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 223Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου». 

4.  Την με αριθμ. 1/03-01-2011 (ΦΕΚ 37Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κατάταξης προσωπικού 

της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την με αρ. 2/03-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου ορισμού Γενικών Διευθυντών και 

Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την με αρ. 3/03-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου ορισμού Προϊσταμένων οργανικών 

μονάδων υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την από 22-03-2013 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και των 

τεσσάρων Συνδέσμων διαχείρισης ΑΣΑ της Περιφέρειας Ηπείρου  

8. Την από 21-07-2017 Σύμβαση Σύμπραξης για την εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών στέρεων 

αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της ανώνυμης εταιρίας ειδικού 

σκοπού (ΙΦΣ) με την επωνυμία « ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΣΚΟΠΟΥ». 

9. Το από 08/08/2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου με θέμα: «Ρυθμίσεις για τον 

εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)». 

10. Τη με αρ. 120474/12.11.2018 (ΑΔΑ: Ψ9ΛΞ465ΧΙ8-ΝΘΖ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & 

Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ 2018), στη 

ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου του έργου με κωδικό/MIS 2018ΕΠ03000008 με ονομασία: "Δαπάνη μεταφοράς του 

υπολείμματος της εγκατάστασης επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου" στη θέση "Λατομείο Εγνατίας" 

ΔΕ. Πολυγύρου Δ. Δωδώνης ΠΕ Ιωαννίνων για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.  
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11. Την με αρ. 95436/2977/25.6.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού €1.270.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 

2018ΕΠ03000008 και τίτλο "Δαπάνη μεταφοράς του υπολείμματος της εγκατάστασης επεξεργασίας ΑΣΑ 

Περιφ. Ηπείρου".    

12. Την από 6/5/2019 Σύμβασης υπηρεσιών για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς του υπολείμματος της 

Εγκατάστασης Επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου" διάρκειας ενός έτους (έως 6/5/2020) και για 

μεταφερόμενη ποσότητα 42.000 τόνους (μέγιστη ετήσια παραγωγή υπολείμματος). Η προϋπολογισθείσα 

δαπάνη ήταν 1.234.014,77€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  

13. Το γεγονός ότι μέχρι την ολοκλήρωση της υπάρχουσας σύμβασης (6/5/2020) υπάρχει υπόλοιπο στην 

μεταφορά υπολείμματος (εκτιμάται σε περίπου 13.000 - 13.500 τόνους και σε αξία περίπου έως € 400.000 

(με ΦΠΑ)). Οπότε εκτιμάται ότι με την επέκταση της υπάρχουσας σύμβασης μπορεί να καλυφθεί χρονικά 

έως 5-8 μήνες επιπλέον μεταφορά υπολείμματος. 

Εισήγηση 

Α. Η Περιφέρεια Ηπείρου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 136934/10678/02-10-2018 Διακήρυξή της, είχε 

προκηρύξει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016 

και την κείμενη νομοθεσία, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ», ο διαγωνισμός αυτός ολοκληρώθηκε και 

ανακηρύχτηκε ανάδοχος η εταιρεία "EN. ACT. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ" η οποία και υπέγραψε σύμβαση με την Αναθέτουσα (Περιφέρεια Ηπείρου) στις 6/5/2019, η 

διάρκεια της σύμβασης είναι για 12 μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως 6/5/2020. 

Στα πλαίσια του Ν. 4412/2016 άρθρο 132, για την τυχόν τροποποίηση - επέκταση υπάρχουσας Σύμβασης ΔΕΝ 

θα πρέπει να συντρέχουν οι λόγοι της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου ήτοι: 

α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής σύμβασης θα είχαν 

επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή 

άλλης προσφοράς 

β) Η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας πλαίσιο υπέρ του 

αναδόχου κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση. 

γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης 

Τεκμηριώνοντας τα ανωτέρω:  

1) η προτεινόμενη τροποποίηση (επέκταση)  της υφιστάμενης σύμβασης (για διάστημα 5-8 μήνες) θα επηρέαζε 

έως και αρνητικά την ενδεχόμενη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων λόγω του ότι επεκτείνεται χρονικά 

το ίδιο αντικείμενο, χωρίς ανάλογη επέκταση του οικονομικού αντικειμένου. Επιπλέον τονίζεται ότι στη 

διαγωνιστική διαδικασία συμμετείχαν μόλις τρία (3) διαγωνιζόμενα σχήματα όπου τα δύο (2) δεν 

ολοκλήρωσαν καν την προβλεπόμενη διαδικασία (δεν υπέβαλλαν εγγυητικές επιστολές συμμετοχής). 

2) Με την προτεινόμενη τροποποίηση - επέκταση της σύμβασης δεν αλλάξει η οικονομική ισορροπία της 

σύμβασης διότι δεν υπάρχει μεταβολή -επέκταση  του οικονομικού αντικειμένου παρά μόνο χρονική 

επέκταση της παροχής των υπηρεσιών του αναδόχου. 

3) Μέχρι την ολοκλήρωση της υπάρχουσας σύμβασης (6/5/2020) υπάρχει υπόλοιπο στην μεταφορά 

υπολείμματος (εκτιμάται σε περίπου 13.000 - 13.500 τόνους και σε αξία περίπου έως € 400.000 (με ΦΠΑ)). 

Οπότε εκτιμάται ότι με την επέκταση της υπάρχουσας σύμβασης μπορεί να καλυφθεί χρονικά έως 5-8 

μήνες επιπλέον μεταφορά υπολείμματος. 

Συνεπώς προκύπτει ότι έχει εφαρμογή η παρ. 1 του άρθρου 132 "συμβάσεις και οι συμφωνίες πλαίσιο 

μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης εφόσον οι τροποποιήσεις 

ανεξαρτήτως της αξίας τους δεν είναι ουσιώδεις (παρ. 1.ε)"      

Κατά τα λοιπά, η εκτέλεση της ως άνω υπηρεσίας θα διέπεται από τους όρους της υπ. αριθ. 130857/12056/21-

09-2018 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

H παροχή της ως άνω υπηρεσίας περιληπτικά παρουσιάζεται κάτωθι: 

Αντικείμενο της μελέτης αυτής είναι η παροχή, με εξειδικευμένο προσωπικό και μέσα του Παρόχου, 

υπηρεσιών μεταφοράς του υπολείμματος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου. 

Το υπόλειμμα που θα προκύπτει στην ΜΕΑ θα συλλέγεται, ανά παραγωγό αποβλήτου (1η Διαχειριστική 

ενότητα, 2η Διαχειριστική ενότητα, 3η Διαχειριστική ενότητα και 4η Διαχειριστική ενότητα), σε αποσπώμενα 

container κλειστού τύπου σε ειδικό χώρο της ΜΕΑ αφού πρώτα έχει πληρωθεί το φορτίο τους και θα 

παραλαμβάνεται από τον ανάδοχο προς τελική διάθεση στους κατά τόπους Χ.Υ.Τ.Υ., ανάλογα με τον 

παραγωγό αυτού, δηλαδή: 

 ΧΥΤΥ Άρτας, υπόλειμμα των απορριμμάτων προερχόμενων από τους Δήμους Άρτας, Γ. Καραϊσκάκη και 

Νικ. Σκουφά και Κεντρικών Τζουμέρκων και Δήμο Ζήρου, 

 ΧΥΤΥ Ελληνικού, υπόλειμμα των απορριμμάτων προερχόμενων από τους Δήμους  Ιωαννιτών, Δωδώνης, 

Ζαγορίου, Ζίτσας, Κόνιτσας, Μετσόβου, Β. Τζουμέρκων και Πωγωνίου, 

 ΧΥΤΥ Καρβουναρίου, υπόλειμμα των απορριμμάτων προερχόμενων από τους Δήμους Σουλίου, Πάργας, 

Ηγουμενίτσας, Φιλιατών και Πρέβεζας, 
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Τα γεμάτα container, παραλαμβάνονται από τα οχήματα μεταφοράς τύπου hook-lift, από τις εγκαταστάσεις 

της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία βρίσκεται στα δυτικά 

της σήραγγας Αγίας Αναστασίας της Εγνατίας Οδού, στον Δήμο Δωδώνης Ιωαννίνων. 

Τα οχήματα μεταφοράς τύπου hook-lift σε καθημερινή βάση επιστρέφουν στην ΜΕΑ προς νέα πλήρωση και 

μεταφορά ώστε να διασφαλίζεται η μεταφορά παραγόμενης ποσότητας υπολείμματος του τελευταίου 24ώρου, 

στους κατά τόπους ΧΥΤΥ. Τα ειδικά container θα παραλαμβάνονται από ειδικό χώρο στάθμευσης τους που 

θα υποδειχθεί στον ανάδοχο εντός της ΜΕΑ. 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού καθώς και για 

την αντιμετώπιση τεχνικών βλαβών και έκτακτων περιστατικών, μεριμνώντας έγκαιρα προκειμένου να μην 

διαταραχθεί το πρόγραμμα παροχής των υπηρεσιών. 

Β. Την έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για την επέκταση της υπάρχουσας σύμβασης μέχρι 

εξαντλήσεως της αρχικής δαπάνης της σύμβασης (1.234.014,77 €) που εκτιμάται ότι θα επαρκέσει για τη 

μεταφορά του υπολείμματος για άλλους 5 έως 8 μήνες (από 7/5/2020 και εντεύθεν και σχετίζεται ανάλογα με 

την εισερχόμενη ποσότητα των απορριμμάτων).  

Η δαπάνη βαραίνει την αρ. 95436/2977/25.6.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού €1.270.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 

2018ΕΠ03000008 και τίτλο "Δαπάνη μεταφοράς του υπολείμματος της εγκατάστασης επεξεργασίας ΑΣΑ 

Περιφ. Ηπείρου". …». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
δήλωσε ότι συμφωνεί με την επέκταση της ισχύουσας σύμβασης, επισημαίνοντας ότι πρέπει 
να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για το επόμενο στάδιο. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την τροποποίηση – επέκταση της από 06-05-2019 ισχύουσας σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας με την επωνυμία «EN ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ENACT A.E.», αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών 
για την μεταφορά του υπολείμματος της εγκατάστασης επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 (παραγρ.1) του Ν. 4412/2016, μέχρι εξαντλήσεως της 
αρχικής δαπάνης της σύμβασης, ποσού 1.234.014,77 € με ΦΠΑ, που εκτιμάται ότι θα επαρκέσει 
για τη μεταφορά του υπολείμματος για άλλους 5 έως 8 μήνες (από 7/5/2020 και εντεύθεν και 
σχετίζεται ανάλογα με την εισερχόμενη ποσότητα των απορριμμάτων). 

Η ως άνω προκαλούμενη δαπάνη, μέχρι του ποσού των 1.234.014,77 € με ΦΠΑ, θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ03000008, συνολικού 
προϋπολογισμού 1.273.998,19 € με Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις αριθμ. 32/1938/24-09-2018 και 
7/381/20-02-2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/574/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 47ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση προσβάσεων και κτηνοτροφικών υποδομών στη Δριμίτσα (παροχή 
υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4276/13-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 858/13-04-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη …..  

6. Την υπ’ αριθ.  45932/1501 από  13-04-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και 

τίτλο : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και  ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», 

Υποέργο: «Αποκατάσταση προσβάσεων και κτηνοτροφικών υποδομών στη Δριμίτσα (παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από 13-04-2020 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 πρόσβασης στα 

βοσκοτόπια στον ορεινό όγκο της Δριμίτσας προκειμένου να μετακινηθούν οι κτηνοτρόφοι μαζί με τις θερινές 

υποδομές τους, καθώς και η επισκευή δυο ομβροδεξαμενών που υπάρχουν στην περιοχή και παρουσιάζουν 

εκτεταμένες φθορές. Σκοπός είναι η αποκατάσταση της βατότητας για την ασφαλή μετάβαση των κτηνοτρόφων 

και η αποκατάσταση του προβλήματος λειψυδρίας στην περιοχή.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Αποκατάσταση προσβάσεων και κτηνοτροφικών 

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

2017ΕΠ53000002, 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. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», για την 
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση προσβάσεων και κτηνοτροφικών 
υποδομών στη Δριμίτσα (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 13-04-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και αφορά σε εργασίες αποκατάστασης πρόσβασης στα 
βοσκοτόπια στον ορεινό όγκο της Δριμίτσας προκειμένου να μετακινηθούν οι κτηνοτρόφοι μαζί με τις 
θερινές υποδομές τους, καθώς και σε εργασίες επισκευής δυο ομβροδεξαμενών που υπάρχουν στην 
περιοχή και παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές, με σκοπό την αποκατάσταση της βατότητας για την 
ασφαλή μετάβαση των κτηνοτρόφων και την αποκατάσταση του προβλήματος λειψυδρίας στην περιοχή. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΖΡΚ7Λ9-ΦΓΖ



-115- 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/575/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 48ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός και επαναλειτουργία κοινόχρηστων υποδομών για την άμεση προστασία 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη Βρυσέλα (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4277/13-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 868/13-04-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη …..  

6. Την υπ’ αριθ.  45933/1502  από  13-04-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  8.680,00€ με το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και 

τίτλο : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και  ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», 

Υποέργο: «Καθαρισμός και επαναλειτουργία κοινόχρηστων υποδομών για την άμεση προστασία γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων στη Βρυσέλα (παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από 13-04-2020 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 αντλιοστασίων από φερτά 

υλικά, που προσχώρησαν στο εσωτερικό τους, από τις πλημμύρες του χειμώνα, με αποτέλεσμα να μένουν εκτός 

λειτουργίας οι αντλίες. Θα γίνει ανάσυρσης όλων των υλικών αυτών σε βάθος έως και τα έντεκα (11) μέτρα, 

επισκευή της αντλίας και επαναφορά όλου τους συστήματος σε θέση λειτουργίας, αφού απαιτείται άμεσα η 

μεταφορά νερού στο δίκτυο άρδευσης για την προστασία των κτημάτων.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Καθαρισμός και επαναλειτουργία κοινόχρηστων 

υποδομών για την άμεση προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη Βρυσέλα (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος 

των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002, προϋπολογισμού: 8.680,00€ (με 

Φ.Π.Α.)…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 8.680,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», για την 
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός και επαναλειτουργία κοινόχρηστων 
υποδομών για την άμεση προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη Βρυσέλα (παροχή υπηρεσιών)», 
βάσει της από 13-04-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και 
αφορά σε εργασίες καθαρισμού αντλιοστασίων από φερτά υλικά, που προσχώρησαν στο εσωτερικό τους, 
από τις πλημμύρες του χειμώνα, με αποτέλεσμα να μένουν εκτός λειτουργίας οι αντλίες, και ειδικότερα θα 
γίνει ανάσυρση όλων των υλικών αυτών σε βάθος έως και τα έντεκα (11) μέτρα, επισκευή της αντλίας και 
επαναφορά όλου του συστήματος σε θέση λειτουργίας, αφού απαιτείται άμεσα η μεταφορά νερού στο 
δίκτυο άρδευσης για την προστασία των κτημάτων. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/576/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 49ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως 
Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου» προϋπολογισμού € 80.000,00 με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).  

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

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4293/13-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 859/13-04-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται με την αρ. 156929/14319/11-02-
2019 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 «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου», 
προϋπολογισμού 80.000,00 € με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 4293/13-04-
2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 
156929/14319/11-02-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και βάσει της 
σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, της Ιεράς Μητροπόλεως 
Ιωαννίνων και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε με την 
αριθμ. 3/38/10-04-2019 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Αποκατάσταση Πολιτιστικών 
Μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου και 

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/577/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση του από 14-04-2020 Πρακτικού (αποσφράγιση και ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια παραθύρων Κέντρου 
Υγείας Μετσόβου», προϋπολογισμού € 62.000,00 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. 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 4/246/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια παραθύρων Κέντρου Υγείας 
Μετσόβου», προϋπολογισμού 62.000,00 € με Φ.Π.Α., βάσει της από 27-12-2019 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της 6ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, η υπογραφή 
της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 6/152/06-11-2019 απόφαση της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης 
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», για την εκτέλεση του ανωτέρω 
υποέργου και συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη της προβλεπόμενης στο άρθρο 221 του 
Ν. 4412/2016, τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του 
διαγωνισμού. 

6. Την αριθμ. 7/402/13-03-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
το Πρακτικό Ι/03-03-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, 
τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού 
διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με το οποίο: Α) απορρίφθηκαν οι προσφορές των 
οικονομικών φορέων: α) Κανάκη Γεωργίου, επειδή δεν αναγράφονται τα στοιχεία όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 14 παρ. 1, της διακήρυξης στους σφραγισμένους φακέλους που 
κατέθεσε, και β) Κων/νου Κούγκουλη επειδή δεν περιέχει ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο 
με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά», όπως προβλέπεται από το άρθρο 14.1 παρ. β της 
Διακήρυξης και Β) αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, η εταιρεία με την 
επωνυμία «ΥΙΟΙ Κ. ΖΩΜΠΡΑ Ο.Ε.», της οποίας η προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς ήταν πλήρη, σύμφωνα με τη σχετική 
διακήρυξη, και η οικονομική της προσφορά, ποσού 32.130,00 € χωρίς Φ.Π.Α. είναι η πλέον 
συμφέρουσα. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4324/14-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 877/14-04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία 
διαβιβάζει συνημμένα, το από 14-4-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό 
ανάδοχο οικονομικό φορέα, "ΥΙΟΙ ΖΩΜΠΡΑ ΟΕ " με συνολικό ποσό προ ΦΠΑ 32.130,00 €.  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
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Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από14-04-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμής, για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια παραθύρων Κέντρου 
Υγείας Μετσόβου», προϋπολογισμού 62.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», βάσει της αριθμ. πρωτ. 
26557/2057/19-02-2020 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 αναδείχθηκε βάσει του Πρακτικού Ι/03-03-2020 της Επιτροπής 
Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 7/402/13-03-2020 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, στον  προσωρινό ανάδοχο οικονομικό 
φορέα, «ΥΙΟΙ Κ. ΖΩΜΠΡΑ ΟΕ», με ποσό προσφοράς προ Φ.Π.Α. 32.130,00 €. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του 
υποέργου «Προμήθεια παραθύρων Κέντρου Υγείας Μετσόβου», προϋπολογισμού 62.000,00 € 
με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002 
και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-
2019», 

στην εταιρεία με την επωνυμία «ΥΙΟΙ Κ. ΖΩΜΠΡΑ Ο.Ε.», της οποίας η προσφορά υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς ήταν πλήρη, σύμφωνα με 
τη σχετική διακήρυξη, και η οικονομική της προσφορά, ποσού 32.130,00 € χωρίς Φ.Π.Α. είναι η 
πλέον συμφέρουσα, σύμφωνα με το Πρακτικό Ι/03-03-2020 της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 7/402/13-03-2020 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, από14-04-2020 Πρακτικό της 
Επιτροπής Διενέργειας,  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια 
παραθύρων Κέντρου Υγείας Μετσόβου», στην μειοδότρια εταιρεία «ΥΙΟΙ Κ. ΖΩΜΠΡΑ Ο.Ε.», και 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, στο ποσό των 32.130,00 € χωρίς Φ.Π.Α., καθώς και την 
προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2017-2019». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
 Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης  στον  προσωρινό ανάδοχο ΥΙΟΙ 
ΖΩΜΠΡΑ Ο.Ε., του έργου " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ¨ προϋπολογισμού  
μελέτης 62.000€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τον διαγωνισμό που διεξήχθη στις 03-03-2020. 

  Oι υπογράφοντες: 

1. Αμαλία Δόνου, Αρχιτέκτων. Μηχανικός στη ΔΤΕ ΠΕI/ΠΗ ως πρόεδρος 
2. Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕ /ΠΗ ως μέλος 
3. Χρυστόφορος Μπάγκας, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στη ΔΤΕ /ΠΗ ως μέλος 
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας, έχοντας υπ’ όψη: 

1. Την με αριθ. 4/246/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία 
καταρτίστηκε η διακήρυξη και εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού ( ΑΔΑΜ:19PROC006312434 2020-02-
19 ).  

2. Την υπ’ αριθ. 7/402/13-03-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία 
εγκρίθηκε το από 03-03-2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του από  03-03-2020 ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού. 

3. Το υπ’ αριθ. 44152/3420/06-04-2020 έγγραφο της Δ.ΟΙΚ. Τμ. Προμηθειών με το οποίο κλήθηκε η προσωρινή 
ανάδοχος εταιρεία να υποβάλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής προς έλεγχο. 

4. Το υπ’ αριθ. 46031/3685/13-04-2020 έγγραφο υποβολής, με το οποίο ο προσωρινός ανάδοχος YIOI ΖΩΜΠΡΑ 
Ο.Ε. υπέβαλε τα δικαιολογητικά και εν συνεχεία παραδόθηκαν στις13-04-2020 στον Πρόεδρο της επιτροπής. 

Στις 14-04-2020 και ώρα 10:00 πμ πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση της Επιτροπής διαγωνισμού, η οποία 
προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών, την  εξέταση των δικαιολογητικών στο 
σύνολο τους, την μονογραφή τους και τον έλεγχο τους.  

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τον φάκελο των δικαιολογητικών στο σύνολο τους, και κατόπιν μονογραφής τους και  
ελέγχου τους διαπιστώνει ότι: 

 τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα της διακήρυξης του έργου και 

 τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικίας διακήρυξης και των 
δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ (κατά την φάση διεξαγωγής του διαγωνισμού της 03-03-2020). 

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο " 
ΥΙΟΙ ΖΩΜΠΡΑ Ο.Ε. ", (που είχε υποβάλει προσφορά με α/α 3 και ποσό προσφοράς προ Φ.Π.Α:  32.130,00 €.). 

Ιωάννινα    14 -04-2020 

Η  Επιτροπή Διαγωνισμού 

 
Η Πρόεδρος 

 
 

Αμαλία Δόνου 

Τα μέλη 
 
 

  Αικατερίνη Καραγιώτη 
 

Χριστόφορος Μπάγκσς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/578/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία οδού πρόσβασης από κατολίσθηση στην 
περιοχή του Κάστρου της Πάργας έως την παραλία του Βάλτου», αναδόχου «ΑΡΙΑΔΝΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», μέχρι την 31-07-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3958/13-04-2020 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 870/14-04-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  «….1.  

ΦΥΣΙΚΟ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η αποκατάσταση και η προστασία της 

οδού πρόσβασης από κατολίσθηση στην περιοχή του Κάστρου της Πάργας έως την παραλία του Βάλτου. 2.  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α 

2018ΕΠ83000002 και προϋπολογισμό 78.000,00€ με Φ.Π.Α.. Η χρηματοδότηση του έργου εγκρίθηκε με την 

αριθ. πρωτ. 59321/1970/22-04-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.  ….   5.  ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του 

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

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

08-2019 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 44.432,51€ (εκ του οποίου 26.376,39€  για 

εργασίες, 4.747,75€ για Γενικά έξοδα και Ο.Ε., 4.668,62€ για απρόβλεπτες  δαπάνες, 39,91€ για αναθεώρηση 

εργασιών και 8.599,84€ 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 07-12-2019. Με την αριθμ. 2/92/20-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 

εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης των συμβατικών εργασιών του έργου μέχρι την 07-04-2020. 

7.  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ Δεν έχει συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.). 

8.  ΕΙΔΙΚΑ Ο ανάδοχος στην αίτησή του εκθέτει τους λόγους για τους οποίους ζητάει παράταση της  προθεσμίας 

περαίωσης του έργου και συγκεκριμένα λόγω των κακών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις) κατά την 

χειμερινή περίοδο και των ειδικών συνθηκών λόγω Covid-19, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του 

θέματος και το κλείσιμο του φακέλου του έργου.  Η υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας το βάσιμο των κατωτέρω 

λόγων: Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την χειμερινή περίοδο (έντονες βροχοπτώσεις) δεν επέτρεψαν την 

έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών του  έργου αλλά λαμβάνοντας και τις ειδικές συνθήκες λόγω Covid-19 και 

δεδομένου ότι για την ολοκλήρωση του έργου υπολείπεται η ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών (έγκριση 

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 31-07-2020 μετά της νομίμου αναθεωρήσεως. ...». 

9. 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 και προστασία οδού πρόσβασης από κατολίσθηση στην περιοχή του Κάστρου 
της Πάργας έως την παραλία του Βάλτου», αναδόχου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», μέχρι την 
31-07-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/579/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση – κατασκευή συρματοκιβωτίων στην περιοχή 
Σαρακήνικου και Αγίας Παρασκευής για αντιμετώπιση κατολίσθησης», αναδόχου «ΑΡΙΑΔΝΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», μέχρι την 31-07-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
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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. 3676/13-04-2020 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 871/14-04-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…. 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.  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 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. …. 5. ΣΥΜΒΑΣΗ 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. (εκ του οποίου 23.865,57€  για 

εργασίες, 4.295,80€ για Γενικά έξοδα και Ο.Ε., 4.224,20€ για απρόβλεπτες  δαπάνες, 14,43€ για αναθεώρηση 

εργασιών και 7.776,00€ 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 24-03-2020. 7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Δεν έχει συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 

Εργασιών (Α.Π.Ε.). 8. ΕΙΔΙΚΑ Ο ανάδοχος στην αίτησή του εκθέτει τους λόγους για τους οποίους ζητάει 

παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου και συγκεκριμένα λόγω των κακών καιρικών συνθηκών 

(έντονες βροχοπτώσεις) κατά την χειμερινή περίοδο και των ειδικών συνθηκών λόγω Covid-19, για την 

ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος και το κλείσιμο του φακέλου του έργου.  Η υπηρεσία μας 

αναγνωρίζοντας το βάσιμο των κατωτέρω λόγων: Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την χειμερινή περίοδο 

(έντονες βροχοπτώσεις) δεν επέτρεψαν την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών του  έργου αλλά λαμβάνοντας 

και τις ειδικές συνθήκες λόγω Covid-19 και δεδομένου ότι για την ολοκλήρωση του έργου υπολείπεται η 

ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών (έγκριση 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 31-07-

2020 μετά της νομίμου αναθεωρήσεως. ...». 

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 – κατασκευή συρματοκιβωτίων στην περιοχή Σαρακήνικου και Αγίας 
Παρασκευής για αντιμετώπιση κατολίσθησης», αναδόχου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», μέχρι 
την 31-07-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΖΡΚ7Λ9-ΦΓΖ



-127- 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/580/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Βελτίωση και αποκατάσταση λίθινων έργων υποδομής πλησίον του επαρχιακού 
δικτύου στο Ανθοχώρι και της παλιάς εθνικής Ιωαννίνων – Τρικάλων (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4278/13-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 867/13-04-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη …..  

6. Την υπ’ αριθ. 45935/1504 από  13-04-2020 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: «Βελτίωση και αποκατάσταση λίθινων έργων υποδομής πλησίον του επαρχιακού 

δικτύου στο Ανθοχώρι και της παλιάς εθνικής Ιωαννίνων – Τρικάλων  (παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από 13-04-2020 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   επισκευής και αποκατάστασης τοίχων 

από λιθοδομή και συρματοκιβώτια, τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα μετακινήσεων και αποσάθρωσης. 

Συγκεκριμένα θα γίνει επί τόπου ανακατασκευή συρματοκιβωτίων, καθώς επίσης ανακατασκευή πέτρινων 

τοίχων και αρμολόγημα υπαρχόντων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πιθανότητα κατάρρευση αυτών.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Βελτίωση και αποκατάσταση λίθινων έργων υποδομής 

πλησίον του επαρχιακού δικτύου στο Ανθοχώρι και της παλιάς εθνικής Ιωαννίνων – Τρικάλων (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 2018 
-2020», για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση και αποκατάσταση λίθινων 
έργων υποδομής πλησίον του επαρχιακού δικτύου στο Ανθοχώρι και της παλιάς εθνικής Ιωαννίνων – 
Τρικάλων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 13-04-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και αφορά σε εργασίες επισκευής και αποκατάστασης τοίχων από λιθοδομή 
και συρματοκιβώτια, τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα μετακινήσεων και αποσάθρωσης και 
συγκεκριμένα σε εργασίες επί τόπου ανακατασκευής συρματοκιβωτίων, καθώς επίσης ανακατασκευής 
πέτρινων τοίχων και αρμολογήματος υπαρχόντων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πιθανότητα 
κατάρρευση αυτών. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΖΡΚ7Λ9-ΦΓΖ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/581/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης αντλητικών συγκροτημάτων για την εξυπηρέτηση  
παραγωγικών μονάδων στη Λάκκα και Ασπροκκλήσι Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΖΡΚ7Λ9-ΦΓΖ
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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. 4278/13-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 867/13-04-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη …..  

6. Την υπ’ αριθ.  45934/1503  από  13-04-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  6.500,00€ 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 αποκατάστασης αντλητικών 

συγκροτημάτων για την εξυπηρέτηση παραγωγικών μονάδων στη Λάκκα και Ασπροκκλήσι Θεσπρωτίας 

(παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από 13-04-2020 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 άμεσης αντιμετώπιση 

προβλημάτων σε αντλητικά συγκροτήματα και αγωγούς μεταφοράς νερού που εξυπηρετούν παραγωγικές 

μονάδες στον κτηνοτροφικό και γεωργικό τομέα. Θα γίνει καθαρισμός του εσωτερικού των γεωτρήσεων, 

επισκευή και συντήρηση αντλιών, καθώς και καθαρισμός αγωγών μεταφοράς νερού.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης αντλητικών συγκροτημάτων 

για την εξυπηρέτηση παραγωγικών μονάδων στη Λάκκα και Ασπροκκλήσι Θεσπρωτίας  (παροχή υπηρεσιών)», 

σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2019ΕΠ53000003, προϋπολογισμού: 6.500,00€ (με 

Φ.Π.Α.) …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 6.500,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 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 αποκατάστασης αντλητικών συγκροτημάτων για την εξυπηρέτηση παραγωγικών μονάδων στη 
Λάκκα και Ασπροκκλήσι Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 13-04-2020 τεχνικής έκθεσης 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και αφορά σε εργασίες άμεσης αντιμετώπισης 
προβλημάτων σε αντλητικά συγκροτήματα και αγωγούς μεταφοράς νερού που εξυπηρετούν παραγωγικές 
μονάδες στον κτηνοτροφικό και γεωργικό τομέα και συγκεκριμένα σε εργασίες καθαρισμού του 
εσωτερικού των γεωτρήσεων, επισκευής και συντήρησης αντλιών, καθώς και καθαρισμού αγωγών 
μεταφοράς νερού. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΖΡΚ7Λ9-ΦΓΖ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/582/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 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).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 
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(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

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

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ. 3726/14-04-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 875/14-04-2020 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 4.000 €. 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 

Τυπογραφικών Εργασιών για τις ανάγκες του Τμήματος Προμηθειών το οποίο και εξοπλίζει αναλόγως τις 

υπόλοιπες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής δαπάνης 2.500 € (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 αντίστοιχων πιστώσεων, για την 
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, σε βάρος 
των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΕΦ 072 και των αντίστοιχων ΚΑΕ του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στον παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

με ΦΠΑ 

ΕΦ: 072 

ΚΑΕ 

Προμήθεια Ανταλλακτικών Υλικών Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών 

Μηχανημάτων Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού 
4.000,00 € ΚΑΕ: 1329 

Εργασίες Επισκευής Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών Μηχανημάτων 

Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού 
2.000,00 € ΚΑΕ: 0869 

Εργασίες Επισκευής Επίπλων Γραφείου 1.500,00 € ΚΑΕ: 0873 

Κατασκευή και Προμήθεια Πινακίδων 1.500,00 € ΚΑΕ  1699 

Τυπογραφικές Εργασίες 2.500,00 € 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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/583/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 
4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς 
ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του 
δημοσίου, των ΟΤΑ  και των εν γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί ων το αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53». 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2035/14-04-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 878/14-04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης 15.161,49 € χωρίς Φ.Π.Α (18.800,25 € με Φ.Π.Α.) για 
προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και 
οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς και ειδών συνεργείου, όπως αναφέρονται στο 
συνημμένο πίνακα και σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της 
αρμόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για 
κάθε όχημα.  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, συνολικού ποσού 18.800,25 € με Φ.Π.Α. καθώς 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 ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων και 
ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κ.λ.π.) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 
έτους 2020), για την προμήθεια ανταλλακτικών, και για εργασίες συντήρησης – επισκευής για 
τα μηχανήματα και οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και ειδών 
συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω 
πίνακα: 

Α/Α 
ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-

ΟΧΗΜ. 
ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ-

ΟΧ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ 

 
ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

1 ΚΗΙ 7413 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜ ΔΕΞΙΟ, ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 
ΕΜ ΑΡΙΣΤ., ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΠΑ, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ, 
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ (ΤΕΜ 4), ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ, ΤΑΠΑ 
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ, ΨΥΓΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ, ΤΡΟΜΠΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΙΜΑΝΤΑΣ, ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ CROSS 
75W90 (ΤΕΜ 3), ΑΙΣΘΗΤΗΤΡΑΣ, ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (ΤΕΜ 2), ΚΟΛΑΡΟ, ΦΟΥΣΚΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ, ΛΑΔΙΑ SELENIA 5W30 (ΤΕΜ 6) 

1.026,41 € 1.272,75 € 

2 KHO 9101 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΣΕΤ ΑΛΥΣΙΔΕΣ TRUK (ΤΕΜ 3), ΣΕΤ 
ΜΑΧΤΡΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ (ΤΕΜ 2), ΤΡΟΜΠΑ 
ΝΕΡΟΥ, ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ, ΠΑΡΑΦΛΟΥ 5L-40 (ΤΕΜ 4), 
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 

2.003,82 € 2.484,74 € 
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3 ΚΗΙ 5028 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜ ΔΕΞΙΟ, ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 
ΕΜ ΑΡΙΣΤ., ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΟΠ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ (ΤΕΜ 2), 
ΛΟΥΦΤΕΡ, ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ, ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΟΛΑΠΛΗΣ, ΣΕΤ 
ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 

1.453,58 € 1.802,44 € 

4 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ (ΤΕΜ 41,00), ΑΜΜΟΣ ΣΑΚΙ (ΤΕΜ 
122,00), ΖΙΑΚΑ (ΚΙΛΑ 999,58), ΑΣΒΕΣΤΗ ΣΑΚΙ (ΤΕΜ 
80,00), ΛΑΜΑΡΙΝΑ (ΚΙΛΑ 420,00) 

2.200,00 € 2.728,00 € 

5 KHH 6013 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: SELENIA WR FORWARD 0W30,  
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ, ΦΙΛΤΡΟ A/C, ΥΓΡΑ 
ΦΡΕΝΩΝ  DOT4, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ, ΜΠΑΤΑΡΙΑ 

211,12 € 261,79 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΕΡΒΙΣ, ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 66,56 € 82,53 € 

6 ΜΕ 121949 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΚΑΠΑΚΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, 
ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΑ, ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

2.800,00 € 3.472,00 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ - 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

1.500,00 € 1.860,00 € 

7 ΜΕ 121959 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΕΜΒΟΛΟΔΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΑ 
ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ, ΕΜΒΟΛΟΔΟΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΜΒΟΛΑ ΜΟΤΕΡ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 

2.400,00 € 2.976,00 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ - 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΤΕΡ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 

1.500,00 € 1.860,00 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 15.161,49 € 18.800,25 € 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΖΡΚ7Λ9-ΦΓΖ



-136- 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/584/15-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, Μ. Τετάρτη 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 Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
οικ. 46093/845/13-04-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 8ο 

Έγκριση 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 διπλοκάμπινων ημιφορτηγών και 
επιβατηγών οχημάτων για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισμού € 1.124.000,00 με Φ.Π.Α., της Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων 
και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (MIS 5032676). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. πρωτ. 21/10-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΟΔΟ7Λ9-7ΥΓ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
με την οποία εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», με Κωδικό 
ΟΠΣ 5032676, η Πράξη «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις 
ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού € 
2.042.582,00 με ΦΠΑ. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3737/14-04-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 879/14-04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η 
υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…. ►Εισηγούμαστε την έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για τη διενέργεια διαγωνισμού (με την ανοικτή 

διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016), με δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης 

στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την ανάθεση της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» (Κωδ. υποέργου 101604), της Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και 

ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου», η οποία έχει ενταχθεί 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (MIS 5032676), προϋπολογισμού 1.124.000,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός, χωρίς Φ.Π.Α.: € 906.451,61, Φ.Π.Α. 24%: € 217.548,39), 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". 

Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 2019ΕΠ01810001 της ΣΑ ΕΠ0181 του ΠΔΕ της Περιφέρειας Ηπείρου 

και συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

Για την προέγκριση της δημοπράτησης του παραπάνω διαγωνισμού υπάρχει η με αρ. πρωτ. 728/24-03-2020 

σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, την οποία σας επισυνάπτουμε 

συνημμένη. 

► Σας αποστέλλουμε σχέδιο της διακήρυξης, για τη διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε 

για την τελική κατάρτιση των όρων της και τη σύνταξή της. 

► Σας παρακαλούμε ακόμη, λόγω αρμοδιότητας, για τη συγκρότηση της προβλεπόμενης, από το άρθρο 221 του Ν. 

4412/2016, επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ως ακολούθως: 

1. Βλάχου Ελένη, προϊσταμένη του Τμήματος Διαφάνειας, της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής (Μ.Υ.), με βαθμό Α΄, ως πρόεδρος, αναπληρούμενη από τον Στέφανο Μάντζιο, 

προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων Φορέα της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλ/κής 

Διακυβέρνησης, του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής (Μ.Υ.), με βαθμό Α΄, 

2. Κοκκώνη Στέργιο, υπάλληλο του Τμήματος Κ.Τ.Ε.Ο. Π.Ε. Ιωαννίνων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών 

Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών) (Μ.Υ.), με βαθμό Αʼ, αναπληρούμενο 

από την Παπαρούνα Ζωίτσα, αν. προϊσταμένη του Τμήματος Τεκμηρίωσης & Ενίσχυσης Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μηχανολόγων 

Μηχανικών) (Μ.Υ.), με βαθμό Αʼ, και 

http://www.promitheus.gov.gr/
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3. Γκατζιάνη Γεώργιο, αν. προϊστάμενο του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης της Δ/νσης 

Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μηχανολόγων Οχημάτων) (Μ.Υ.), με βαθμό Βʼ, 

αναπληρούμενο από τη Μπλέτσα Παναγιώτα, υπάλληλο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων της 

Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας, του κλάδου Π.Ε. Περιβάλλοντος (Διαχείρισης Περιβάλλοντος & 

Φυσικών Πόρων) (Μ.Υ.), με βαθμό Αʼ. 

Οι αρμοδιότητες της ως άνω Επιτροπής θα είναι οι ακόλουθες: 

α) αξιολογούν τις προσφορές των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων 

ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις 

προσφορές, δ) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των 

προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, 

ε) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης και στ) στο στάδιο της εκτέλεσης 

γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, 

κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου. 

Επισημαίνεται ότι, για τη συμμετοχή τους στην ανωτέρω επιτροπή, τα μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν δικαίωμα 

εισόδου στην ηλεκτρονική πύλη του «Ενιαίου Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων». 

► Τα έξοδα δημοσίευσης του προαναφερόμενου διαγωνισμού έχουν προϋπολογιστεί στο ποσό των 3.000,00 € και 

θα καταβληθούν στις εφημερίδες από την Περιφέρεια Ηπείρου. 

Όταν και εάν προκύψει ανάδοχος, το ποσό θα χρεωθεί σε αυτόν και θα κληθεί να το καταβάλει στο Ταμείο της 

Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 υπάρχει επαρκής εγγεγραμμένη πίστωση και θα βαρύνει τον 

Ειδικό Φορέα 072 ΚΑΕ 0841. 

Μετά τα ανωτέρω σας παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη, δεσμεύσετε και διαθέσετε ποσό ύψους 3.000,00 € για 

την απαιτούμενη δαπάνη δημοσίευσης του ανωτέρω διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού. …».  

Στην εισήγηση επισυνάπτεται η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 728/24-03-2020 σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ. 
Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου και το σχέδιο της Διακήρυξης του διαγωνισμού (με συνημμένη τη 
μελέτη). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016), για την 
ανάθεση της σύμβασης του υποέργου με Α/Α 1 (Κωδ. 101604): «Προμήθεια διπλοκάμπινων 
ημιφορτηγών και επιβατηγών οχημάτων για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισμού € 1.124.000,00 με Φ.Π.Α. (€ 906.451,61 πλέον Φ.Π.Α. € 217.548,39), της Πράξης 
«Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας 
της Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού € 2.042.582,00 με ΦΠΑ, η οποία εντάχθηκε 
με κωδικό ΟΠΣ 5032676, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» και στη ΣΑΕΠ 
018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ01810001 και  

Β. Καταρτίζει τη διακήρυξη του ως άνω ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων (άρθρο 27 
του Ν. 4412/2016), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και με δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της 
διακήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με τους όρους και τα Παραρτήματα 
αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 3737/14-04-2020 εισήγηση της υπηρεσίας, 
για την ανάθεση της σύμβασης του υποέργου (Κωδ. 101604) «Προμήθεια διπλοκάμπινων 
ημιφορτηγών και επιβατηγών οχημάτων για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισμού € 1.124.000,00 με Φ.Π.Α. (€ 906.451,61 πλέον Φ.Π.Α. € 217.548,39) της Πράξης 
«Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας 
της Περιφέρειας Ηπείρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5032676 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 
2014-2020»,  

βάσει της αρ. πρωτ. 10340/25-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΦΤΟΡ1Γ-ΨΡ6) απόφασης της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, περί έγκρισης αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο, οχημάτων, 
για την κάλυψη αναγκών της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, και της αριθμ. πρωτ. 
728/24-03-2020 σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, 
για τα σχέδια των τευχών της διακήρυξης και τη ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το ως άνω Υποέργο. 

ΑΔΑ: 6ΖΡΚ7Λ9-ΦΓΖ
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Γ. Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.124.000,00 με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 
2019ΕΠ01810001 και τίτλο «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις 
ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού € 
2.042.582,00 με ΦΠΑ, για την υλοποίηση του ανωτέρω Υποέργου με Α/Α 1 (Κωδ. 101604). 

Δ. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριμελή Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ως άνω, ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ορίζει τα μέλη 
αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής: 

1. Βλάχου Ελένη, προϊσταμένη του Τμήματος Διαφάνειας, της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής (Μ.Υ.), με βαθμό Α΄, ως πρόεδρο, 
αναπληρούμενη από τον Στέφανο Μάντζιο, προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού και 
Υποστήριξης Συστημάτων Φορέα της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλ/κής Διακυβέρνησης, του κλάδου 
Π.Ε. Πληροφορικής (Μ.Υ.), με βαθμό Α΄, 

2. Κοκκώνη Στέργιο, υπάλληλο του Τμήματος Κ.Τ.Ε.Ο. Π.Ε. Ιωαννίνων της Δ/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών) (Μ.Υ.), 
με βαθμό Αʼ, αναπληρούμενο από την Παπαρούνα Ζωίτσα, αν. προϊσταμένη του Τμήματος 
Τεκμηρίωσης & Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών) (Μ.Υ.), με βαθμό 
Αʼ, και 

3. Γκατζιάνη Γεώργιο, αν. προϊστάμενο του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & 
Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών 
(Μηχανολόγων Οχημάτων) (Μ.Υ.), με βαθμό Βʼ, αναπληρούμενο από τη Μπλέτσα Παναγιώτα, 
υπάλληλο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων της Αυτοτελούς Δ/νσης 
Πολιτικής Προστασίας, του κλάδου Π.Ε. Περιβάλλοντος (Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών 
Πόρων) (Μ.Υ.), με βαθμό Αʼ. 

Η ως άνω Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 έχει ιδίως 
τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογεί τις προσφορές των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) 
ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, δ) εισηγείται τον αποκλεισμό των 
προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας και ε) 
γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 

Ε. Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 3.000,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος 
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων 
έτους 2020, στον Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 0841 για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης του ανωτέρω 
διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΖΡΚ7Λ9-ΦΓΖ


		2020-04-23T15:02:16+0300
	Athens




