
-1- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 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 14/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 09.30, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 
66798/1214/03-06-2020 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα μέλη:  

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ



-2- 
 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), μέλος 
10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), αν. 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. 66798/1214/03-
06-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής 
(www.php.gov.gr).  

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

1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-03-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες πλήρους 
αναστύλωσης του παλαιού Σχολαρχείου και του παλαιού Παρθεναγωγείου Γαναδιού», 
προϋπολογισμού 485.000,00 € με ΦΠΑ. 

2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 21-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Βατότητας Οδού 
με Παραγωγικές Μονάδες στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Δήμου Ζηρού και σύνδεση της με Ε.Ο. 
Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ. 

3. Έγκριση του από 28-05-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Διεθνούς 
Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α΄ Φάση – Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος), για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της 
Περιφέρειας Ηπείρου». 

4. Έγκριση του από 26-05-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-05-2020 ανοιχτής 
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εγκατάσταση φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο της Περιφέρειας 
Ηπείρου στα Ιωάννινα» προϋπολογισμού 230.000,00 € με ΦΠΑ. 

5. Έγκριση των Πρακτικών 1ο/22-05-2020 και 2ο/26-05-2020 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-
05-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση φράγματος υδρομάστευσης στη θέση Ζγάρα Τ.Κ. 
Καταρράκτη από ζημιές που προκλήθηκαν μετά από έντονη θεομηνία», προϋπολογισμού 
150.000,00 € με ΦΠΑ. 

6. Έγκριση του από 25-05-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-01-2020 ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Ματσουκίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την εξυπηρέτηση 
κτηνοτροφικών μονάδων», προϋπολογισμού 46.631,00 € με Φ.Π.Α. 

7. Έγκριση του από 29-05-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-05-2020 ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση Ι.Ν. Γεννεσίου της Θεοτόκου Αγίου Μηνά Ζαγορίου» προϋπολογισμού 40.000,00 € 
με Φ.Π.Α. 

8. Έγκριση του από 01-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-05-2020 ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Κατασκευή συρματοκιβωτίων για προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα του ποταμού Πιστιλιάπη 
στη Θεοτόκο Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00 με ΦΠΑ. 

9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για 
την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής 
Χαλκιάδων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α. 

10. Έγκριση της αριθμ. 63963/6239/01-06-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: 
«Αντικατάσταση με Υπεύθυνη Δήλωση, των αποδεικτικών μέσων που βεβαιώνουν ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα ‘Γεώργιος Ν. Κυρίτσης & ΣΙΑ Ε.Ε.’, οι καταστάσεις 
της περ. β) της παρ. 22.Α.4 της με αρ. 36751/3235/09-03-2020 διακήρυξης (ηλεκτρονικός 
διαγωνισμός με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 88338)» 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. 

11. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, 
για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – 
Δίστρατο – Όρια Νομού» προϋπολογισμού 885.000,00 € με ΦΠΑ. 
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12. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, 
για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Ρετσιανά – Καστανιά 
και διακλάδωση προς Ελάτη», προϋπολογισμού 650.000,00 € με ΦΠΑ. 

13. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, 
για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. 
Γέφυρας Καλογήρου – Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη Ζέφυρος)», προϋπολογισμού 545.000,00 € με 
ΦΠΑ. 

14. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, 
για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Θεριακήσι - Δερβίζιανα - 
Όρια Νομού», προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ. 

15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας», αναδόχου «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 31-07-2020. 

16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Φούρκα – Σαμαρίνα – όρια νομού», 
αναδόχου «ΑΚΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ. ΙΚΕ», μέχρι την 30-09-2020. 

17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Άρτας - Τρικάλων», αναδόχου «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ Β. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 31-07-2020. 

18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση σύνδεσης επαρχιακού οδικού δικτύου με Άνω Πεδινά Ζαγορίου», 
αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-08-2020. 

19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας συνδετήριας οδού Ελαίας – Φιλιατών με Κάτω Ξέχωρο», 
αναδόχου τεχνικής εταιρείας «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», μέχρι την 30-09-2020. 

20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Βελτίωση επαρχιακής οδού Κουτσελιό – Ελληνικό – Καλέντζι – Πηγάδια – Πλατανούσα – 
Δαφνωτή», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-08-2020. 

21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Δριμίτσα μετά από πλημμύρες και σύνδεσή της με 
την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας», αναδόχου τεχνικής εταιρείας «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», μέχρι την 30-
09-2020. 

22. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση Πλαταριά)», 
αναδόχου τεχνικής εταιρείας «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», μέχρι 30-09-2020. 

23. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού περιοχής Κλειδωνιάς προς Μπουραζάνι για εξυπηρέτηση 
παραγωγικών μονάδων», αναδόχου τεχνικής εταιρείας «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»., μέχρι 
την 25-10-2020. 

24. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συντήρηση - Αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Μηνά Δικόρφου», 
αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΝΑΚΗ, μέχρι την 30-09-2020. 

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Κοπή μεγάλων ξερών δέντρων και συντήρηση καστανιών στο έρεισμα της Ε.Ο. Ιωαννίνων - 
Μετσόβου (από διασταύρωση Εγνατίας έως είσοδο Μετσόβου) (παροχή υπηρεσιών)». 

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Άμεση αποκατάσταση οδού προς Αγία Παρασκευή Κόνιτσας (προμήθεια υλικών)». 

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προστατευτικά γραφείων από Plexiglas λόγω κορονοϊού». 

28. Έγκριση του από 15-05-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-08-2019 ανοιχτής 
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση βατότητας στην 25η επαρχιακή οδό (Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι – 
Παλαιοσέλι)», προϋπολογισμού 245.000,00  € με ΦΠΑ. 

29. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης 
της 13ης επαρχιακής οδού με την Τ.Κ. Λοφίσκου» προϋπολογισμού 290.000,00 € με ΦΠΑ. 
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30. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση χώρου πρόσβασης Μοναστηρίου Αγίου Δημητρίου Κρύας», αναδόχου 
«MA.I.CON. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε», μέχρι την 04-10-2020. 

31. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την μελέτη “Αποκατάσταση 
Μουσουλμανικού Τεμένους (Τζαμί Καλούτσιανης)”», λόγω αλλαγής του συντελεστή Φ.Π.Α. 

32. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 50765/2249/04-05-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με 
θέμα: «Παράταση ισχύος σύμβασης για την προμήθεια συσκευασμένου ασφαλτικού μίγματος 
(ψυχρού), για τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου». 

33. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 60539/2745/22-05-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με 
θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από  έντονα καιρικά 
φαινόμενα ισχυρές βροχές-καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που 
προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, 
καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων για 
αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας». 

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για 
την πληρωμή Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ), βεβαιώσεις ταχογράφου διοδίων και καυσίμων 
κίνησης οχημάτων-μηχανήματων που κινούνται εκτός Περιφέρειας Ηπείρου, για το Β΄ Εξάμηνο έτους 
2020, της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση προωθητικών δράσεων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, στο πλαίσιο συμμετοχής της σε  καμπάνια προβολής των προϊόντων του αγροδιατροφικού 
τομέα σε διάφορες ευρωπαϊκές αγορές. 

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

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση διαφημιστικής εκστρατείας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για τον τουρισμό και τα προϊόντα της, σε ΜΜΕ και στο Internet. 

38. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων των έργων "AI SMART - 
Adriatic Ionian SMAll PoRT Network"  και "BEST - Addressing joint Agro- and Aqua-Biodiversity 
pressures Enhancing SuSTainable Rural Development" του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας "Cooperation Programme Interreg V-A  Greece – Italy 2014-2020".   

39. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων του έργου "G.A.M.E.S – 
Greece Albania Mobilization towards sustainable Energy for Students", του Προγράμματος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-
Albania 2014-2020". 

40. Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 69.500,00 
με ΦΠΑ για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών  διοικητικής και οικονομικής 
διαχείρισης για την υλοποίηση του έργου «TheRout_Net – Thematic Routes and Networks», του 
Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020», της ΣΑΕΠ 
318/6 με Κ.Α. 2019ΕΠ31860009 και επαναδημοπράτηση του έργου με τροποποίηση των όρων της 
διακήρυξης. 

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 
(π.κ.2013ΕΠ03000013)».  

42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας 
Ηπείρου ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την με αριθμ. καταθ.: 
1007/2017 αίτηση ακύρωσης Γεωργίου Μπισέλα του Βασιλείου. 

43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Κατασκευή υδρομαστεύσεων και ποτίστρων στη θέση Μποιάνο του Δήμου Μετσόβου». 

44. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση 
διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας 
– Β΄ Φάση)», προϋπολογισμού € 5.000.000,00 με ΦΠΑ. 

45. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - προστασία πρανών (τοίχος 
αντιστήριξης) στη θέση Ξηρόκαμπος της Ε.Ο. 12 (Άνω Καλεντίνη – Ξηρόκαμπος - όρια Ν. 
Καρδίτσας)», προϋπολογισμού € 140.000,00 με ΦΠΑ. 

46. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τεχνικών έργων στραγγιστικού – αρδευτικού 
δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α. 
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47. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – βελτίωση αποστραγγιστικών τάφρων ΠΕ 
Άρτας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α. 

48. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, 
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - προστασία του κόμβου προς Αμπέλια 
της ε.ο. Άρτα - Χανόπουλο - Καμπή», προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ. 

49. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, 
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση παρακαμπτηρίων οδών σύνδεσης με 
επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού € 88.000,00 με ΦΠΑ. 

50. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Συντήρηση – αποκατάσταση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας», αναδόχου Δημητρίου Φούκα, 
μέχρι την 12-08-2020. 

51. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Συντήρηση - βελτίωση της επαρχιακής οδού (12) από Άνω Καλεντίνη - Ξηρόκαμπο - Σταυρόβρυση 
– Γέφυρα Κοράκου - Όρια νομού Καρδίτσας», αναδόχου Παναγιώτη Κατέρου ΕΔΕ, μέχρι την 31-08-
2020. 

52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση 
μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση πρόσβασης στα βοσκοτόπια Μεσούντας ΠΕ Άρτας». 

53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια πλεγμάτων για τις ανάγκες του 
ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό - Ροδιά στην Π.Ε. Άρτας. 

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

55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση υδρομάστευσης στην περιοχή της Μεσούντας (προμήθεια υλικών)». 

56. Διεξαγωγή της δημόσιας προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου/ων για τη στέγαση των 
υπηρεσιών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του 
Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) Νομού Θεσπρωτίας. 

57. Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Ανειλημμένες υποχρεώσεις του έργου 
«Επιχ/ση Ν.Α. Θεσπρωτίας για την κατασκευή του έργου “Καταφύγιο Τουριστικών σκαφών 
Συβότων” (π.κ. 2118577)». 

58. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/20-05-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των 
δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα 
πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 16.601,49 με ΦΠΑ. 

59. Έγκριση 8ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2019-2020. 

60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

61. Κατακύρωση του αποτελέσματος 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. 

62. 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 και προστασία όχθεων 
ρεμάτων Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ. 

63. 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 «Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί 
του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 130.000,00 με ΦΠΑ. 

64. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση καταπτώσεων και προστασία πρανών στην 3η 
επαρχιακή οδό της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 73.160,00 € με ΦΠΑ. 

65. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας και καθαρισμός τεχνικών οδού 
στις 10η και 13η επαρχιακές οδούς της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 73.160,00 € με ΦΠΑ. 

66. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Αποκατάσταση ζημιών 3ης επαρχιακής οδού (τμήμα Ριζά-Χειμαδιό) (Έργα Β΄ Φάσης)», αναδόχου 
Αλέξανδρου Λαϊνά, μέχρι την 30-08-2020. 

67. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 
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68. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση φθορών επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου από Πάργα προς Πέρδικα (παροχή 
υπηρεσιών)». 

69. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Πάργα και την Αγία 
Κυριακή». 

70. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/15-05-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019/ ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», προϋπολογισμού € 731.264,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού. 

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

72. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας, σε εκτέλεση της 
αριθμ. 4/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας. 

73. 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. 

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 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 
«Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία της επαρχιακής οδού από αποκόλληση βράχων στη 
θέση Άρματα Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ. 

2. 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 
«Προμήθεια έξυπνων συστημάτων ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ. 

3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Ιωαννίνων, σε εκτέλεση της 
αριθμ. 38/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (Ειδική Διαδικασία Μισθωτικών 
Διαφορών). 

4. Έγκριση των Πρακτικών 03/01-06-2020 και 04/12-02-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού (διεθνούς) 
δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Πρόγραμμα περισυλλογής και 
διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων και λήψη 
δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα» στην Περιφέρεια Ηπείρου, 
προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

5. Έγκριση του Πρακτικού 8/03-06-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή για την κατηγορία Β2 ΧΟΙΡΙΝΟ για τις τρεις 
(3) Περιφερειακές Ενότητες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής 
Συνδρομής και Τροφίμων για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και 
βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-
2020», από τις Περιφερειακές Ενότητες Πρέβεζας, Άρτας και Θεσπρωτίας, συνολικού 
προϋπολογισμού 1.805.149,43 € με Φ.Π.Α. 

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Ιωαννίνων στην περιοδική έκδοση «Τζουμερκιώτικα Χρονικά» από την Ιστορική και Λαογραφική 
Εταιρεία Τζουμέρκων. 

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Ιωαννίνων στην περιοδική έκδοση «Σαρακατσαναίοι» από την Αδελφότητα Σαρακατσαναίων. 

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια μασκών 
υφασμάτινων επαναχρησιμοποιούμενων για την αντιμετώπιση της μετάδοσης και διασποράς του 
κορωνοϊού (CoVid 19), για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου)». 

9. Έγκριση παράτασης της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου το οποίο χρησιμοποιείται για τη στέγαση 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας. 
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10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την 
υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση των έργων κατασκευής 
τριών (3) κυκλικών κόμβων στο οδικό δίκτυο ευθύνης Π. Ε. Θεσπρωτίας». 

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Συντήρηση – αποκατάσταση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας», αναδόχου Δημητρίου Φούκα, 
μέχρι την 31-07-2020. 

12. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-11-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της πρόσβασης σε 
γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Κ. Κόνιτσας Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 
496.200,00 € με Φ.Π.Α. 

13. Απόφαση επί της από 18-05-2020 ένστασης της εταιρείας «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Ι. Ο.Ε.» κατά της αριθ. πρωτ. 54176/1776/12-05-2020 Διακήρυξης συνοπτικού 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.  

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προμήθεια υλικών αποκατάστασης ομβροδεξαμενών στην ευρύτερη περιοχή της Παραμυθιάς και 
του Δρυόφυτου». 

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Εργασίες αποκατάστασης κτηνοτροφικών υποδομών και προσβάσεων στην ευρύτερη περιοχή της 
Τ.Κ. Σκαμνελίου (παροχή υπηρεσιών)». 

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας στο επαρχιακό δίκτυο Ανθοχώρι – Μ. Περιστέρι  
(παροχή υπηρεσιών)». 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και 
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούμενης, από 22-05-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

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. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/753/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-03-2020  ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες πλήρους 
αναστύλωσης του παλαιού Σχολαρχείου και του παλαιού Παρθεναγωγείου Γαναδιού», 
προϋπολογισμού 485.000,00 € 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. 

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

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

5. Την αριθμ. 4/229/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε 
η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες πλήρους αναστύλωσης του παλαιού Σχολαρχείου 
και παλαιού Παρθεναγωγείου Γαναδιού» προϋπολογισμού 485.000,00 € με Φ.Π.Α., με τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1217/28-01-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 204378/19799/20-12-2019 
απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας, η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 
5/140/28-08-2019 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 
της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 030 με Κ.Α. 2019ΕΠ03000014. Επίσης 
εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την αριθμ. 6/373/28-02-2020 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 
17-02-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

7. Την αριθμ. 9/480/06-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 23-03-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-03-2020 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. 87966 για την κατασκευή του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες πλήρους αναστύλωσης του παλαιού Σχολαρχείου και 
παλαιού Παρθεναγωγείου Γαναδιού» προϋπολογισμού 485.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των 
πιστώσεων του ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 030 με Κ.Α. 2019ΕΠ03000014 και σύμφωνα με το 
οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΟΕ», με ποσοστό έκπτωσης 37,11 % και συνολικό ποσό προσφοράς 245.974,02 € χωρίς 
Φ.Π.Α. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5150/29-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1176/01-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα το από 20-05-2020 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του 
θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την 
ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με ποσοστό 
έκπτωσης 37,11 % και συνολικό ποσό προσφοράς 245.974,02 € χωρίς Φ.Π.Α. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 20-05-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-03-2020 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. 87966 για την κατασκευή του έργου της 
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Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες πλήρους αναστύλωσης του παλαιού Σχολαρχείου και παλαιού 
Παρθεναγωγείου Γαναδιού» προϋπολογισμού 485.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων 
του ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 030 με Κ.Α. 2019ΕΠ03000014, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής 
και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα 
οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι 
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της 
σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με ποσοστό 
έκπτωσης 37,11 % και συνολικό ποσό προσφοράς 245.974,02 € χωρίς Φ.Π.Α. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), που διενεργήθηκε στις 23-03-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες πλήρους αναστύλωσης του παλαιού Σχολαρχείου και παλαιού 
Παρθεναγωγείου Γαναδιού» προϋπολογισμού 485.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων 
του ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 030 με Κ.Α. 2019ΕΠ03000014 

στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με ποσοστό 
έκπτωσης 37,11 % και συνολικό ποσό προσφοράς 245.974,02 € χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το από 
23-03-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 9/480/06-04-
2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 20-05-2020 Πρακτικού της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των 
δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 
245.974,02 € χωρίς Φ.Π.Α., και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του 
ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 030 με Κ.Α. 2019ΕΠ03000014. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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-11- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O 2  

 
Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο οικονομικό 

φορέα       " Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ "  του έργου: 
"Εργασίες πλήρους αναστύλωσης του παλαιού Σχολαρχείου και παλαιού Παρθεναγωγείου Γαναδιού" 

προϋπολογισμού 485.000,00 €  (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α 147) και τους όρους της διακήρυξης που εγκρίθηκε 
με την αριθ. 4/229/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, δημοσιεύθηκε 

νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό  Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 
20PROC006297907 2020-02-17  μέσω του  ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό συστήματος 87966. 
Στα Ιωάννινα, στις 20.05.2020  ημέρα Τετάρτη   και ώρα 10:00  π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Καλλιόπη Αλεξίου, Πολιτικός μηχανικός στην ΔΤΕ /ΠΗ ως πρόεδρος. 
2. Χριστίνα Δημητρίου, Πολιτικός μηχανικός στην ΔΤΕ ΠΕI/ΠΗ ως μέλος. 
3. Χριστόφορος Μπάγκας, Πολιτικός μηχανικός ΤΕ στην ΔΤΕ ΠΕI/ΠΗ ως μέλος. 

που αποτελούμε την Επιτροπή διεξαγωγής  του ανοιχτού  ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της επικεφαλίδας, 
όπως συγκροτήθηκε σύμφωνα με την αριθ. 6/373/28-02-2020 (ΑΔΑ ΨΟΛΛ7Λ9-ΠΕ9) απόφαση  της 

Οικονομικής Επιτροπής   της Περιφέρειας Ηπείρου  ύστερα  από   την 17/02/2020 ηλεκτρονική  κλήρωση  

τακτικών και αναπληρωματικών μελών  του ΜΗΜΕΔ (αριθ mimed-ecb-a-2-id-aa-5466-eba).– 
 
Έχοντας υπ’ όψη:  

1. Την με αριθ. 9/480/06-04-2020 (ΑΔΑ: Ω56Β7Λ9-7ΞΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου   με την οποία εγκρίθηκε το από 23-03-2020 πρακτικό αποσφράγισης και 

αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού  μειοδοτικού διαγωνισμού της 09.03.2020 

(καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) με Αριθ. Συστήματος 87966. 

2. Την από 22/04/2020 10:22:09 κοινοποίηση στους συμμετέχοντες (ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ) της 
ανωτέρω εγκριτικής απόφασης της Ο.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου.  

3. Το με αριθ. 45731/4205/04-05-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε Π.Η με το οποίο κλήθηκε (ηλεκτρονικά  
μέσω ΕΣΗΔΗΣ την 04/05/2020 10:55:51) ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά 
για την κατακύρωση του διαγωνισμού..  

4. Την  ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο  μέσω του συστήματος 
επικοινωνία με ημερομηνία 07/05/2020 13:03:02. 

5. Την με αριθ. 53037/5150/10.05.2020  υποβολή των δικαιολογητικών  σε έντυπη μορφή.   

Διενεργήσαμε  τον έλεγχο των δικαιολογητικών  που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος για την 
κατακύρωση της σύμβασης και διαπιστώσαμε: 

 Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 

 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη, σύμφωνα με τους όρους της οικίας διακήρυξης 
και τα δηλωθέντα  στοιχεία στο ΤΕΥΔ. 

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

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο 
Ο.Φ  «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ». 

Ιωάννινα,  20 Μαΐου   2020 

 Η  Επιτροπή Διαγωνισμού  

                              Η Πρόεδρος                                     Τα μέλη 
 
                           Καλλιόπη Αλεξίου                 Χριστίνα Δημητρίου 
                 Χριστόφορος Μπάγκας                                                            
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/754/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 21-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση Βατότητας Οδού με Παραγωγικές Μονάδες στην περιοχή Αγίου 
Γεωργίου Δήμου Ζηρού και σύνδεση της με Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού 
250.000,00 € 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/
ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ



-13- 
 

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. 11/736/21-03-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας 
οδού με παραγωγικές μονάδες στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Δήμου Ζηρού και σύνδεσή της 
με Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», προϋπολογισμού 250.000,00 € με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 3574/19-03-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 37358/3510/19-03-2019 απόφαση της 
Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα 
αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το 
διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. 
Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την αριθμ. 17/1422/05-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
προέκυψαν από την από 30-05-2019 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 

7. Την αριθμ. 31/2460/21-10-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 11-10-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-06-2019 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 82996 για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού με 
παραγωγικές μονάδες στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Δήμου Ζηρού και σύνδεσή της με Ε.Ο. 
Ιωαννίνων - Άρτας», προϋπολογισμού 250.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών 
από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- 
Μάρτιος 2018», σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός 
φορέας «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ», ο οποίος προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση 47,00% και 
την χαμηλότερη τιμή 106.854,84 € (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 132.500,00 € 
με Φ.Π.Α. 24%). 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4414/20-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1116/22-05-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
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διαβιβάζει συνημμένα το από 30-04-2020 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του 
έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, 
εισηγείται την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ», ο οποίος 
προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση 47,00% και την χαμηλότερη τιμή 106.854,84 € (μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 132.500,00 € με Φ.Π.Α. 24%). 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 30-04-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-06-2019 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 82996 για την κατασκευή 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού με παραγωγικές μονάδες 
στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Δήμου Ζηρού και σύνδεσή της με Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», 
προϋπολογισμού 250.000,00 € με Φ.Π.Α,  σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 
με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που 
έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα 
την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ», ο 
οποίος προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση 47,00% και την χαμηλότερη τιμή 106.854,84 € (μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 132.500,00 € με Φ.Π.Α. 24%). 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), που διενεργήθηκε στις 21-06-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού με παραγωγικές μονάδες στην περιοχή 
Αγίου Γεωργίου Δήμου Ζηρού και σύνδεσή της με Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», προϋπολογισμού 
250.000,00 € με Φ.Π.Α, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 
2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την 
Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018», 

στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ», ο οποίος προσέφερε την 
μεγαλύτερη έκπτωση 47,00% και την χαμηλότερη τιμή 106.854,84 € (μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. και 132.500,00 € με Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με το από 11-10-2019 Πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 31/2460/21-10-2019 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 30-04-2020 Πρακτικού της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και 
εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των 
δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ 
ΑΤΕ»  την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 
132.500,00 € με Φ.Π.Α. 24% και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από 
τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 
2018». 

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

 Μειοψηφεί  το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική 31/2460/21-10-
2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής,  με το εξής σκεπτικό: «Το συγκεκριμένο έργο, 
όπως και μια σειρά παρόμοιων έργων, με τίτλους: «Αποκατάσταση βατότητας προς 
παραγωγική μονάδα στη θέση …… (τάδε)», «Εργασίες πρόσβασης σε παραγωγική μονάδες 
στην ΤΚ …… (τάδε)», «Αποκατάσταση πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή 
…… (τάδε)», δεν έχουν πλήρη αιτιολόγηση: α. στην τεχνική τους περιγραφή (δεν γίνεται 
επακριβής προσδιορισμός της τοποθεσίας και δεν συνοδεύεται η εισήγηση με χάρτη της 
περιοχής παρέμβασης (Google map κ.α.). Δεν γίνεται ονομαστική αναφορά της παραγωγικής/ 
γεωργικής/κτηνοτροφικής ή άλλης μονάδας, όπως και στη δυναμικότητα της και στο εύρος 
παρέμβασης (όπου αυτό δεν αναφέρεται). Επίσης απαιτείται προμέτρηση των εργασιών  για 
να προσδιοριστεί το φυσικό και κατά συνέπεια το οικονομικό αντικείμενο) και β. δεν υπάρχει η 
γνώμη του συλλογικού οργάνου της Τοπικής Κοινότητας ή του Δήμου αναφοράς, για την 
αναγκαιότητα της παρέμβασης.». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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2 ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  
(Β Φάσης -  Κατακύρωσης Διαγωνισμού)  

 

 Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον Προσωρινό Ανάδοχο-
Μειοδότη, Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία "ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ", του έργου: 
 

"Αποκατάσταση Βατότητας Οδού με Παραγωγικές Μονάδες στην περιοχή Αγίου Γεωργίου 
Δήμου Ζηρού και σύνδεση της με Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας"  

προϋπολογισμού 250.000,00 € (με ΦΠΑ) 
Οι υπογράφοντες: 

1. Ιωάννης Γιαννούσης, Αγρ. Τοπ/φος Μηχανικός Π.Ε.- Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη 

Δ.Τ.Ε./Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Π.Η., πρόεδρος 

2. Ανδρομάχη Νασούλη , Τοπ/φος Μηχανικός Τ.Ε. στο Δήμο Ζίτσας, τακτικό μέλος 

3. Αθανάσιος Ζέρβας, Λοιποί Τ.Ε., στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τακτικό μέλος 

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

17/1422/05-06-2019 (ΑΔΑ: Ω1Ψ17Λ9-ΝΙΟ) απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου, σύμφωνα και με το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης (ταυτότητα κλήρωσης: mimed-

ecb-a-2-id-aa-3566-eba-2019-05-30-08:00:00.0000),  έχοντας υπόψη: 

1. Την με αρ. πρωτ. 77159/7465/24-05-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005019319 2019-05-28) Διακήρυξη 

του Διαγωνισμού του έργου. 

2. Την υπ. αριθ. 44419/4251/28-5-2019 Προκήρυξη (19PROC005019124 2019-05-28, ΑΔΑ:ΩΗΖΚ7Λ9-

ΠΘΛ). 

3. Των άρθρων 15, 18 και 19 της Διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο ώρα λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών ορίζονταν η 17 Ιουνίου 2019 και ο χρόνος ισχύος τους για εννέα (9) 

μήνες και η αντίστοιχη των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής για τριάντα (30) επιπλέον. 

4. Του άρθρου 18 της Διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγγισης 

των προσφορών ορίζονταν η 21 Ιουνίου 2019. 

5. Την διενέργεια του διαγωνισμού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ με κωδ. 

διαγωνισμού  82996 και την αποσφράγιση των προσφορών των συμμετεχόντων Οικονομικών 

Φορέων στις 21 Ιουνίου του 2019. Τον έλεγχο των ΤΕΥΔ, εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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την επικοινωνία της Επιτροπής με τους φορείς έκδοσης των εγγυητικών για την επιβεβαίωση 

γνησιότητας τους, διαδικασία (αποστολής επιβεβαιωτικών επιστολών) όπου και καθυστέρησε.  

 Επικυρώνοντας τον Πίνακα Συμμετεχόντων με σειρά Μειοδοσίας ώς κατωθι: 

  Πινάκας Συμμετεχόντων κατά σειρά Μειοδοσίας παραδεκτών προσφορών. 

Α/Α 
Α/Α 
καταθ. 

Επωνυμία 
Προσφέροντα 

Ποσοστό 

1 124528 ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ 47,00 % 
2 124691 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 45,77 % 
3 124692 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ 44,32 % 

4 124674 
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του 

ΚΩΝ/ΝΟΥ 
43,23 % 

5 124681 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ 39,86 % 

   

 Ολοκληρώνοντας της διαδικασία του διαγωνισμού της Α Φάσης (επιλογής Προσωρινού 

Αναδόχου-Μειοδότη) με την σύνταξη του από 11 Οκτωβρίου 2019 Πρακτικού της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, εισηγούμενη την ανακήρυξη ώς Προσωρινό Ανάδοχο τον Οικονομικό Φορέα  

"ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ"  ο οποίος προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση 47,00 % και την χαμηλότερη 

τιμή 106.854,84€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α κ 132.500,00€ με ΦΠΑ 24%) . 

6. Την με αριθ. 31/2460/21-10-2019 (Α.Δ.Α.: Ω02Ω7Λ9-ΧΨΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 11/10/2019 1ο Πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του από 21/6/2019 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανάδειξης ως Προσωρινό Ανάδοχο-Μειοδότη τον Οικονομικό Φορέα 

"ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ". 

7. Την από 4/11/2019 κοινοποίηση μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Διαγωνισμός 82996) στους συμμετέχοντες του 

Διαγωνισμού της  ανωτέρω εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Το υπ. αριθ. πρωτ. 168230/16583/15-11-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Η. (το οποίο κοινοποιήθηκε 

μέσω ΕΣΗΔΗΣ) με το οποίο κλήθηκε ο Προσωρινός Ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά που 

καθορίζονται στο άρθρο 23.2 – 23.10 της διακήρυξης προς έλεγχο. 

9. Την από 19/11/2019 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών του Προσωρινού Ανάδοχου στο 

χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών», τα οποία υποβλήθηκαν και σε έντυπη 

μορφή στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας σε σφραγισμένο φάκελο (αρ. πρωτ. 183444/17905/20-11-

2019). 

10.  Λόγω φόρτου εργασίας των μελών της Επιτροπής και ειδικότερα του Προέδρου αυτής με Υπηρεσιακά 

θέματα που σχετίζονταν με μελέτες και έργα προς ένταξη συγχρηματοδότησης με Κοινοτικά Κονδύλια 

και ήδη ενταγμένα προς υλοποίηση καθώς και με θέματα νομικής, τεχνικής και οικονομικής φύσεως 
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σχετικά με  αιτήσεις αναιρέσεων και ακυρώσεως πράξεων του Φορέα της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά 

με έργα υπό ένταξης συγχρηματοδότησης.  

 Καθυστέρησε ο συντονισμός και ο έλεγχος των σχετικών δικαιολογητικών του Προσωρινού 

Αναδόχου και η έκδοση του σχετικού Πρακτικού της Β Φάσης του διαγωνισμού (κατακύρωσης 

Αναδόχου). Γεγονός που συνέβη και σε άλλους διαγωνισμούς που εξελίσσονταν την ίδια χρονική 

περιόδο, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. 

 Ως εκ τούτου η Δ/νουσα Υπηρεσία και Φορέας Κατασκευής διαβίβασε το υπ. αριθ. 

46642/4340/14-4-2020 σχετικό έγγραφο Πρόσκλησης της Επιτροπή Διαγωνισμού (διαμέσου του 

Προέδρου) για "Παράταση Ισχύος των Προσφορών και των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής" 

για περαιτέρω χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, στα πλαίσια των άρθρων 15, 18 και 19 της 

Διακήρυξης και των άρθρων 18 και 72 του Ν4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/8-8-2016). Χωρίς ουδεμία 

ευθύνη των συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων  στον Διαγωνισμό για την καθυστέρηση 

ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας και με οικειοθελής συνέχισης συμμετοχής τους σε 

αυτή.  

 Η σχετική Πρόσκληση κοινοποιήθηκε στις 15/4/2020, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ του 

διαγωνισμού (Α/Α 82996) πρός όλους τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς, με σεβασμό στις 

βασικές αρχές εφαρμοζόμενων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα 

αντιμετωπίζοντας όλους τους Οικονομικούς Φορείς ισότιμα, χωρίς διακρίσεις, ενεργώντας με 

διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης και της 

προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των Ιδιωτών και της 

ελευθερίας του ανταγωνισμού. 

 Σε συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης  

 Ο Οικονομικός Φορέας "ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ" (1ος κατά σειρά Μειοδοσίας Οικ. Φορ.) 

κοινοποίησε από το σύστημα επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ στις 16/4/2020 την αποδοχή της 

παράτασης ισχύος της προσφοράς της και της Εγγυητικής συμμετοχής για επιπλέον έξι (6) μήνες, 

με σχετικό έγγραφο και Τροποποίηση της ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής της (Νο 

080/616/14-6-2019) με σχετική επιστολή (22492/16-4-2020) της Τράπεζας Ηπείρου 

(Συνεταιριστική) Κατάστημα Άρτας (080). Τα αντίστοιχα σχετικά έγγραφα τα πρωτοκόλλησε με την 

υπ. αριθ. 47465/4414/21-4-2020 υποβολή στην Δνση Τεχνικών Έργων ΠΗ. 

 Ομοίως ο Οικονομικός Φορέας Κώστας Κωνσταντίνος (2ος κατά σειρά Μειοδοσίας Οικ. Φορ.) 

κοινοποίησε από το σύστημα επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ στις 24/4/2020 την αποδοχή της 

παράτασης ισχύος της προσφοράς της και της Εγγυητικής συμμετοχής για επιπλέον έξι (6) μήνες, 

με σχετικό έγγραφο και Τροποποίηση της ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής της (e-

50301/12-6-2019, TMEDE) με το υπ. αριθ. 5069/2020-e/24-4-2020 έγγραφο του Τμήματος 

Μητρώου Πιστούχων Χορήγησης Εγγυητικών Επιστολών και Εκκαθαρίσεως Οφειλών και 

Πρόσθετων Ασφαλειών του ΤΜΕΔΕ.  
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 Σε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε των έλεγχο των 

δικαιολογητικών του "Προσωρινού Αναδόχου",  για την κατακύρωση της σύμβασης.  

Ειδικότερα η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε τη νόμιμη και εμπρόθεσμη υποβολή 

των δικαιολογητικών, προέβηκε στον έλεγχό τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της Διακήρυξης 

και την ισχύουσα νομοθεσία, κατά τις ημερομηνίες υποβολής των προσφορών (17-6-2019)  και 

υποβολής των δικαιολογητικών του "Προσωρινού Αναδόχου" (19 και 21/11/2019), έχοντας υπόψη 

και την παράγραφο 23.2 της διακήρυξης σύμφωνα με την οποία «Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι 

και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά 

την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α 

εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας».  

Από τον γενόμενο έλεγχο, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε πως:  

I.Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ είναι αληθή. 

II.Από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης. 

III.Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως.  

 Σε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την δυνατότητα κατακύρωση 

της σύμβασης του έργου: "Αποκατάσταση Βατότητας Οδού με Παραγωγικές Μονάδες στην 

περιοχή Αγίου Γεωργίου Δήμου Ζηρού και σύνδεση της με Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας"  

προϋπολογισμού 250.000,00 € (με ΦΠΑ) 

 Στον Οικονομικό Φορέα "ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ" που είχε αναδειχθεί "Προσωρινός Ανάδοχος" (Α 

Φάση Διαγωνισμού), κατακυρώνοντας το δικαίωμα συμβασιοποίησης του έργου κατόπιν σχετικής 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.   

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν (5) και υπογράφεται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού ως κατωτέρω.   

Ιωάννινα, 30 Απριλίου 2020  

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 

Ιωάννης Γιαννούσης 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
Αγρ. Τοπ/φος Μηχανικός 

Π.Ε. 
 
 

 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

 
Τακτικό Μέλος 

 
 
 

Ανδρομάχη Νασούλη 
Τοπ/φος Μηχανικός Τ.Ε. 

 

 
 
 

Τακτικό Μέλος  
 
 
 

Αθανάσιος Ζέρβας 
Λοιποί Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/755/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση του από 28-05-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου 
Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου μέσω ΕΣΗΔΗΣ 
(Α΄ Φάση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος), για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα 
Σύμπραξης για το Έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο 
Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 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. 

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.3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005) περί Συμπράξεων Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Τομέα,  τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (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) και τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α’176) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

5. Την αριθμ. 8/47/27-07-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης, προς την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου 
και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την υπαγωγή 
του έργου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της 
Περιφέρειας Ηπείρου», στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ 232 Α/22.09.2005). 

6. Την υπ’ αριθ. 45/17-04-2019 (ΑΔΑ: ΨΧΝΣ465ΧΙ8-1ΤΡ) απόφαση της Διυπουργικής 
Επιτροπής Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ), με την οποία εγκρίθηκε 
ομόφωνα η υπαγωγή του Έργου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό 
Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 και η υλοποίησή 
του με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. 

7. Την αριθμ. 21/1681/03-07-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005) περί Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, για 
την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της 
Περιφέρειας Ηπείρου» και καταρτίστηκε η Προκήρυξη Ανταγωνιστικού Διαλόγου Α’ Φάσης 
– Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη διενέργεια του ως άνω Δημόσιου Διεθνούς 
Διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ), και εγκρίθηκαν οι όροι αυτής, όπως συντάχθηκαν και περιλαμβάνονται στην 
αριθμ. πρωτ. 99951/9653/01-07-2019 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού – Περιβάλλοντος & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο 
Προκήρυξης. 

8. Την αριθμ. 34/2738/20-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκαν διευκρινήσεις / τροποποιήσεις / συμπληρώσεις σε σημεία - άρθρα της 
Προκήρυξης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Α’ Φάση – Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, με α/α 
(ΕΣΗΔΗΣ): 84215, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό 
Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», με Σύμπραξη Δημόσιου / Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς 
και η παράταση κατά σαράντα (40) ημέρες, ήτοι μέχρι την 13η Ιανουαρίου 2020, της 
προθεσμίας υποβολής των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Α’ Φάση – 
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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με 
Ανταγωνιστικό Διάλογο. 

9. Την αριθμ. 35/2812/02-12-2019 (ΦΕΚ/Υ.Ο.Δ.Δ./1073/18-12-2019) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Δημόσιου 
Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 84215, για την Α΄ Φάση 
– Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για 
το Έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και 
Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου» με Σύμπραξη Δημόσιου / Ιδιωτικού 
Τομέα (ΣΔΙΤ). 

10. Την αριθμ. 3/165/28-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, η αριθμ. πρωτ. 9763/98/22-01-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου με θέμα «Απόσυρση προσφοράς οικονομικού φορέα σχετικά με την Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό 
Διάλογο, μέσω ΕΣΗΔΗΣ με α/α 84215, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το 
Έργο: «Αναβάθμιση του οδοφωτισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της 
Περιφέρειας Ηπείρου». 

11. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6378/02-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1203/02-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
διαβιβάζει προς έγκριση το από 28-05-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του 
Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού του θέματος. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει το από 28-05-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Διεθνούς 
Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α΄ Φάση – 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος), για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το 
Έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό 
Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2019/S 154-379978 
Προκήρυξη, και α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 84215 

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 ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχο 
των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των εταιρειών και ενώσεων εταιρειών που υπέβαλαν 
εμπρόθεσμα προσφορά, προκειμένου να διαπιστώσει αν οι διαγωνιζόμενοι πληρούν τις 
ελάχιστες απαιτούμενες από την διακήρυξη απαιτήσεις, ήτοι των: 1) GREENESCO 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε 2) ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TRITON 
ACT 3) ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. - PAGANO & ASCOLILLO SPA 4) Ένωση «ΙNTRΑKAT – OMEXOM 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. – VE TTE» 5) ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - FOTAGONLED A.E. 
και 6) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.  

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

Α) οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς «GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TRITON ACT», δεν υπέβαλαν 
Υποφακέλους όπως αυτοί προδιαγράφονται στη παράγραφο 11.3.4 της προκήρυξης, στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σε ηλεκτρονική μορφή αλλά ούτε και σε έντυπη 
μορφή. 

Β) ο φάκελος εκδήλωσης ενδιαφέροντος της υποψήφιας Ένωσης Εταιρειών «ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. - 
PAGANO & ASCOLILLO SPA», παρουσιάζει ουσιώδεις ελλείψεις / αποκλίσεις από τα οριζόμενα 
στη Διακήρυξη, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Πρακτικό.  

Γ) οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος των υποψηφίων οικονομικών φορέων: Ένωση 
«ΙNTRΑKAT – OMEXOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. – VE TTE», «ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΡΝΑ 
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Α.Ε. - FOTAGONLED A.E.» και «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», ήταν πλήρεις και σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Διακήρυξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, ομόφωνα γνωμοδοτεί για την 
συμμετοχή των Υποψηφίων: Ένωση «ΙNTRΑKAT – OMEXOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. – VE 
TTE» (α/α συστ. 136043), «ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – FOTAGONLED A.E.» (α/α 
συστ. 141574) και «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» (α/α συστ. 134169) στο επόμενο στάδιο της Β΄ φάσης 
του Διαγωνισμού, δηλαδή στον ανταγωνιστικό διάλογο και για τον αποκλεισμό της υποψήφιας 
Ένωσης «ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ - PAGANO & ASCOLILLO SPA» από το επόμενο στάδιο της 
διαδικασίας. 

 Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση, από 28-05-2020 Πρακτικό της 
Επιτροπής Διενέργειας, στον Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού 
Διαλόγου, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α΄ Φάση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος), για την επιλογή 
Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του 
Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ. 2019/S 154-379978 Προκήρυξη, και α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 84215,  

Α. Προκρίνονται στο επόμενο στάδιο της Β΄ φάσης του Διαγωνισμού, ήτοι στη συμμετοχή στον 
ανταγωνιστικό διάλογο, οι κάτωθι Υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς, των οποίων οι φάκελοι 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήταν πλήρεις και σύμφωνα με τις διατάξεις της Διακήρυξης: 

1. Ένωση «ΙNTRΑKAT – OMEXOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. – VE TTE» 

2. «ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – FOTAGONLED A.E.»  

3. «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» 

Β. Αποκλείονται από το επόμενο στάδιο της Β΄ φάσης του Διαγωνισμού, οι κάτωθι Υποψήφιοι 
Οικονομικοί Φορείς: 

1. «GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TRITON ACT», επειδή δεν υπέβαλαν Υποφακέλους 
ούτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., ούτε σε έντυπη μορφή και  

2. Ένωση «ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. - PAGANO & ASCOLILLO SPA», επειδή ο φάκελος εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, παρουσιάζει ουσιώδεις ελλείψεις / αποκλίσεις από τα οριζόμενα στη Διακήρυξη, 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ως άνω Πρακτικό. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

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 Διεθνή Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου μέσων του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ (Α’ Φάση του Ανταγωνιστικού Διαλόγου – Προεπιλογή) για την επιλογή Ιδιωτικού 

Φορέα Σύμπραξης για το Έργο: «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό 

Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου»  

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός  8.038.831,00 € (χωρίς Φ.Π.Α) 

Στα Ιωάννινα, στις 17-01-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

4. Βασίλειος Κυριαζής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Η., 

πρόεδρος 

5. Δέσποινα Σιαμπίρη, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της 

Δ.Τ.Ε/Π.Η., τακτικό μέλος 

6. Γεώργιος Ευτυχιάδης, Οικονομολόγος Π.Ε. υπάλληλος της Π.Η., τακτικό μέλος 

7. Νικόλαος Σέργης, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων 

και ΣΔΙΤ, τακτικό μέλος 

8. Αλέξανδρος Λάμπρου, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Τμ. 

Ηπείρου, Πολιτικός Μηχανικός, τακτικό μέλος 

που αποτελούν την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού 

Διαλόγου μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (Α’ Φάση – Προεπιλογή) για το Έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα 

με την αριθ. 35/2812/02-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΔΑΦ7Λ9-4Φ7) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε προγραμματισμένη συνεδρίαση 

σύμφωνα με την Προκήρυξη του Διαγωνισμού προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική 

αποσφράγιση και εξέταση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των υποψηφίων, που 

υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τη υπ’ 

αριθ. Προκήρυξη 2019/S 154-379978 (ΑΔΑΜ: 19PROC005428494 2019-08-12) και α/α 

συστήματος 84215.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι 

ήταν παρόντα και τα πέντε μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας 

διενέργειας του διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 84215. 

Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά έξι (6) φάκελοι προσφοράς, όπως εμφανίζονται 

στον Πίνακα 1: 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Πίνακας 1: Κατάλογος Συμμετεχόντων κατά σειρά υποβολής προσφοράς. 

Α/Α 

 

α/α 

συστημ. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 

Χρόνος 

Υποβολής 

Προσφοράς 

1 
134966 

TRITON ACT AE 
13/01/2020 

08:47:50 

2 
132041 

GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 
13/01/2020 

11:39:50 

3 
138910 

ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. - PAGANO & ASCOLILLO SPA 
13/01/2020 

14:29:52 

4 
136043 ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

13/01/2020 
14:34:36 

5 
141574 

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - 
FOTAGONLED A.E. 

13/01/2020 
14:34:38 

 

6 
134169 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 
13/01/2020 

14:51:16 

 

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Πρόσκλησης Υποβολής Δικαιολογητικών», αναρτήθηκε 

ο σχετικός Κατάλογος Συμμετεχόντων – Α’ Φάση, προκειμένου να λάβουν γνώση οι 

προσφέροντες. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη κατά τα οριζόμενα στο αρ. 25 της Διακήρυξης σε 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 11.7 της προκήρυξης, ελέγχθηκε η έντυπη (έγχαρτη) 

υποβολή των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τους συμμετέχοντες, όπου 

υποβλήθηκαν οι ακόλουθοι φάκελοι, πίνακας 2: 

 
 Πίνακας 2: Έντυπη υποβολή φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους συμμετέχοντες. 

Α/Α 

 

α/α 

συστημ. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 
Αρ. Πρωτ./ 

ημερομηνία 

1 134966 TRITON ACT AE - 

2 132041 GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. - 

3 
138910 

ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. - PAGANO & ASCOLILLO SPA 
6421/543/16-

1-2020 

4 

136043 ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

4472/388/14-

1-2020 

5 
141574 ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - 

FOTAGONLED A.E. 

6378/533/16-

1-2020 

6 
134169 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 
5276/446/16-

1-2020 
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Στην ίδια συνεδρίαση, αφού η Επιτροπή διαπίστωσε την εμπρόθεσμη υποβολή των έγχαρτων 

Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κατά τα προαναφερθέντα, διαπίστωσε επίσης ότι όλοι 

οι φάκελοι ήταν σφραγισμένοι και έφεραν τα εξωτερικά στοιχεία που προβλέπονται στις 

διατάξεις του άρθρου 11 της Πρόσκλησης και προχώρησε στη μονογραφή όλων των φακέλων 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος των υποψηφίων οικονομικών φορέων τόσο εξωτερικά όσο και 

κατά φύλλο όλων των στοιχείων των υποφακέλων. 

Εν συνεχεία και αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σχετικά με την αποσφράγιση και τη 

μονογραφή κατά φύλλο των στοιχείων των έγχαρτων Υποφακέλων όλων των υποψηφίων, η 

Επιτροπή προέβη στον έλεγχο και αξιολόγηση των στοιχείων και των εν γένει 

δικαιολογητικών τεκμηρίωσης που υπεβλήθησαν με τους φακέλους εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος από τους Υποψηφίους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 της Πρόσκλησης. Η 

Επιτροπή διέκοψε λόγω φόρτου τις εργασίες της και αποφάσισε να συνεχίσει το έργο της σε 

επόμενη συνεδρίαση. 

Η κλειστή συνεδρίαση αποφασίστηκε να συνεχιστεί την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020 (ώρα 

9:00), όπως και έγινε, με απαρτία των μελών και την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020  με 

απαρτία, κατά τις οποίες συνεχίστηκε ο έλεγχος και αξιολόγηση των στοιχείων και των εν 

γένει δικαιολογητικών Τεκμηρίωσης που υπεβλήθησαν με τους φάκελους εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος από τους Υποψηφίους, κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 11 της Πρόσκλησης. Η 

Επιτροπή διέκοψε λόγω φόρτου τις εργασίες της και αποφάσισε να συνεχίσει το έργο της σε 

επόμενη συνεδρίαση. 

Η Επιτροπή αποφάσισε τη διενέργεια τελικής κλειστής Συνεδρίασης στις 15 Μαΐου 2020,  

όπως και έγινε με απαρτία μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της απαγόρευσης κυκλοφορίας όπου 

ολοκλήρωσε τον έλεγχο και αξιολόγηση των στοιχείων και των εν γένει Δικαιολογητικών 

Τεκμηρίωσης που υπεβλήθησαν με τους Φακέλους Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τους 

Υποψηφίους και συνέταξε το πρακτικό όπου και οριστικοποιήθηκε δια ηλεκτρονικής 

περιφοράς.  

 

Τα συμπεράσματα της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού με τη διαδικασία του 

Ανταγωνιστικού Διαλόγου μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (Α’ Φάση – Προεπιλογή), είναι τα ακόλουθα: 

 

Α. Στον ανταγωνιστικό διάλογο υποβλήθηκαν έξι (6) Φάκελοι Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

όπως παρουσιάστηκε και στον πίνακα 1 που παρήχθη από το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κατά την 

αποσφράγιση. Η Επιτροπή προέβη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 25 της Διακήρυξης σε 

αξιολόγηση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των ως άνω συμμετεχόντων  κατά τη 

χρονική σειρά υποβολής αυτών προκειμένου να διαπιστώσει αν οι διαγωνιζόμενοι πληρούν 

τις ελάχιστες απαιτούμενες από την διακήρυξη απαιτήσεις. Κατά τον έλεγχο αυτό 

διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

 

Τα εταιρικά σχήματα που έχουν υποβάλει Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι: 

 

1. α/α συστ. 13204: GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δεν υπέβαλε Υποφακέλους όπως αυτοί 

προδιαγράφονται στη παράγραφο 11.3.4 της προκήρυξης, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
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Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σε ηλεκτρονική μορφή αλλά ούτε και σε έντυπη μορφή – έγχαρτη, μέσω της 

Υπηρεσίας Πρωτοκόλλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επομένως 

κατά την κρίση της Επιτροπής ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ από την επόμενη Φάση του Ανταγωνιστικού 

Διαλόγου. 

 

2. α/α συστ. 134966: ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TRITON ACT  

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δεν υπέβαλε Υποφακέλους όπως αυτοί 

προδιαγράφονται στη παράγραφο 11.3.4 της προκήρυξης, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σε ηλεκτρονική μορφή αλλά ούτε και σε έντυπη μορφή – έγχαρτη, μέσω της 

Υπηρεσίας Πρωτοκόλλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επομένως 

κατά την κρίση της Επιτροπής ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ από την επόμενη Φάση του Ανταγωνιστικού 

Διαλόγου. 

 

3: α/α συστ. 138910: Ένωση ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ - PAGANO & ASCOLILLO SPA  

αποτελούμενη από τα μέλη ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ (50%) και  PAGANO & ASCOLILLO SPA (50%) και με 

στοιχεία συνεργαζόμενων φορέων:  

3.1 Μελετητής 

Για την κατηγορία 9: 

Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές 

και Ηλεκτρονικές Μελέτες 

Για την κατηγορία 16: Μελέτες 

Τοπογραφίας 

 

 

Π-Ι ΖΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

 

ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙA 

3.2 Δηλούμενες Επιχειρήσεις 

ανάληψης εγκατάστασης, 

αναβάθμισης και τεχνικής 

διαχείρισης του Συστήματος 

 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ - PAGANO & ASCOLILLO SPA: 

ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. 50% 

PAGANO & ASCOLILLO SPA 50% 

 

Η αίτηση συμμετοχής της υποψήφιας ένωσης οικονομικών φορέων «ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ - 

PAGANO & ASCOLILLO SPA» κρίνεται απορριπτέα κατά την κρίση της Επιτροπής για τους 

κάτωθι λόγους. 

Η υποψήφια ένωση «ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ - PAGANO & ASCOLILLO SPA» επικαλείται δάνεια 

εμπειρία – τεχνική και επαγγελματική ικανότητα- από την ΠΕΡΚΑΝΤΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ Α.Ε. που 

εκτελεί αυτοχρηματοδοτούμενο έργο, ώστε να καλύψει τις προϋποθέσεις του αρ. 25.2.2.2, 

όπως προκύπτει από το υποβληθέν έγγραφο με τα στοιχεία υποψηφίων και συνεργαζόμενων 

φορέων. Στο αρ. 16.2.2, όπως περιλαμβάνεται στην Διακήρυξη, τροποποιημένο σύμφωνα 

με την αριθμ. 34/2738/20-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, αναφέρεται ρητά ότι: «θα πρέπει να πληρούνται τα ελάχιστα επίπεδα Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Ικανότητας και συγκεκριμένα θα πρέπει η επιχείρηση που θα αναλάβει την 

εγκατάσταση, αναβάθμιση και τεχνική διαχείριση του συστήματος να έχει κατά τα τελευταία 

πέντε (5) έτη υλοποιήσει ή να υλοποιεί  μία σύμβαση …άλλου αυτοχρηματοδοτούμενου 

έργου, αξίας συμβάσεως άνω των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00€) χωρίς ΦΠΑ » 

και στο τροποποιηθέν με την ίδια απόφαση αρ. 16.2.2.1 ότι «προς απόδειξη του κριτηρίου 

της αμέσως προηγούμενης παραγράφου, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν: 
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πίνακα συνταγμένο σύμφωνα με το Παράρτημα 12, με συνημμένη την Υπεύθυνη Δήλωση του 

Παραρτήματος, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που περιλήφθησαν στον 

πίνακα αυτόν και η οποία θα συνοδεύεται από βεβαίωση που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από 

την αρμόδια αρχή του εργοδότη – δημοσίου φορέα ή από βεβαίωση ιδιώτη εργοδότη, όπου 

θα βεβαιώνεται η σύναψη της σύμβασης, ο ανάδοχος του έργου, ο χρόνος σύναψης αυτής 

και η αξία της σύμβασης βάσει της οποίας υλοποιήθηκε ή υλοποιείται  το έργο». Επίσης στο 

αρ. 21 της Διακήρυξης με τίτλο ¨Περιεχόμενο Υποφακέλου Δ «Τεκμηρίωση Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Ικανότητας»¨ προβλέπεται ότι: «21.1. Για την τεκμηρίωση της Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Ικανότητας των Υποψηφίων θα πρέπει να προσκομίζονται τα έγγραφα που 

προβλέπονται στο αρ. 16 της παρούσας».  

Ακόμη στο αρ. 22 με τίτλο ¨Περιεχόμενο Υποφακέλου Ε «Ουσιαστικών Προσόντων»¨ 

αναφέρεται ότι: «22.1. Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει στον Υποφάκελο 

Ουσιαστικών Προσόντων τα στοιχεία που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους του 

παρόντος άρθρου, προκειμένου να αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί με βάση τα κριτήρια και 

τη βαθμολογία που αναφέρονται στο άρθρο 25.2 της παρούσας….22.3. Εν όψει των ανωτέρω 

απαιτήσεων, κάθε Υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριλάβει στον Υποφάκελο Ουσιαστικών 

Προσόντων τα ακόλουθα: …22.3.3. Προκειμένου να αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί σύμφωνα 

με τι κριτήριο Β1 της παραγράφου 25.2.2.2.Α., θα πρέπει να υποβληθεί πίνακας συνταγμένος 

σύμφωνα με το Παράρτημα 12 και η συνημμένη υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα συνοδεύεται: 

22.3.3.1. από βεβαίωση, που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή του εργοδότη 

δημοσίου φορέα ή από βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη, με την οποία θα βεβαιώνεται η 

σύναψη της σύμβασης, ο ανάδοχος του έργου, ο χρόνος σύναψης αυτής και η 

κατασκευαστική αξία της σύμβασης βάσει της οποίας υλοποιήθηκε ή υλοποιείται το έργο».  

Εν προκειμένω η ένωση οικονομικών φορέων «ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ - PAGANO & ASCOLILLO 

SPA» δεν έχει υποβάλει στον υποφάκελο Δ τα απαιτούμενα από το τροποποιηθέν αρ. 16.2.2 

και 16.2.2.1 της Διακήρυξης αποδεικτικά μέσα για την απόδειξη του όρου 16.2.2 τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας, δηλ. πίνακα συνταγμένο κατά το Παράρτημα 12, με συνημμένη 

την ΥΔ του Παρατήματος, συνοδευόμενη από την σχετική βεβαίωση ιδιώτη εργοδότη για τη 

σύναψη της σύμβασης.  Η υποψήφια Ένωση έχει προσκομίσει μόνο στον Υποφάκελο Ε 

«Ουσιαστικά Προσόντα» (τα στοιχεία του οποίου ούτως ή άλλως με βάση το αρ. 25.1.2 της 

Διακήρυξης αξιολογούνται και βαθμολογούνται μόνο εφόσον οι υποψήφιοι υπερβαίνουν 

τους έξι) Πίνακα συνταγμένο κατά το Παράρτημα 12 με τη συνημμένη ΥΔ, υπογεγραμμένη 

ψηφιακά από τον κοινό εκπρόσωπό της, κ. Γ. Ντινόπουλο για το επικαλούμενο 

αυτοχρηματοδοτούμενο έργο. Ο πίνακας όμως και η ΥΔ του Παραρτήματος 12 δεν 

συνοδεύονται ούτε στον υποφάκελο Δ ούτε στον Υποφάκελο Ε από βεβαίωση ιδιώτη 

εργοδότη, όπου θα βεβαιώνεται η σύναψη της σύμβασης, ο ανάδοχος του έργου, ο χρόνος 

σύναψης αυτής και η αξία της σύμβασης βάσει της οποίας υλοποιήθηκε ή υλοποιείται  το 

έργο, όπως απαιτείται με βάση το τροποποιηθέν και ισχύον αρ. 16.2.2.1 και με βάση το αρ. 

22.3.3.1 της Διακήρυξης. Η υποβολή στον υποφάκελο Α των ιδιωτικών συμφωνητικών 

εργολαβίας μεταξύ της εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ και ΠΕΡΚΑΝΤΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΑΕ δεν δύναται 

κατά την κρίση της Επιτροπής ενόψει και της αρχής της τυπικότητας της διαγωνιστικής 

διαδικασίας να αναπληρώσει την μη υποβολή στον υποφάκελο Δ των απαιτούμενων από τη 

Διακήρυξη (αρ. 16.2.2., 16.2.2.1 και 21.1.) εγγράφων (Πίνακας κατά το Παράρτημα 12 με 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ



-29- 
 

συνημμένη την ΥΔ, συνοδευόμενη από σχετική βεβαίωση ιδιώτη εργοδότη) για την απόδειξη 

του σχετικού όρου του αρ. 16.2.2. της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας. Άλλωστε από 

τα ιδιωτικά συμφωνητικά δεν προκύπτει η απαιτούμενη από τη Διακήρυξη κατά τα ανωτέρω 

βεβαίωση εκ μέρους του ιδιώτη εργοδότη για την υλοποίηση του έργου. Εξάλλου δεν 

δύναται εν προκειμένω να λάβει χώρα εφαρμογή του αρ. 102 του ν. 4412/2016 και να κληθεί 

η υποψήφια Ένωση να υποβάλει συμπληρωματικώς τα ελλείποντα στο υποφάκελο Δ 

στοιχεία και να προσκομίσει την ελλείπουσα βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη για το 

επικαλούμενο αυτοχρηματοδοτούμενο έργο της τρίτης δανείζουσας εταιρείας ΠΕΡΚΑΝΤΗ 

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΑΕ, καθώς η δυνατότητα αυτή αναφέρεται σε συμπλήρωση ή διευκρίνιση 

εγγράφων που έχουν ήδη υποβληθεί και αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 

πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα αυτών και δεν δύναται να οδηγεί στην υποβολή 

μεταγενέστερα εγγράφων σε συμμόρφωση με τη Διακήρυξη και άρα στην ανεπίτρεπτη εκ 

των υστέρων τροποποίηση της προσφοράς (πρβλ. ΑΕΠΠ 413/2020 σκ. 15 ιδίως).  

Επίσης στο αρ. 25.2.7 της Διακήρυξης προβλέπεται ότι: «Στοιχεία και σημεία των 

αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημιουργούν ασάφειες ή αντιφάσεις, εκτός της 

περιπτώσεως πρόδηλων ή επουσιωδών σφαλμάτων, οδηγούν στην απόρριψη των αιτήσεων 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος» 

Ακόμη στο αρ. 91 του ν. 4412/2016 προβλέπεται ότι: « 1. Η αναθέτουσα αρχή με βάση 

τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε 

περίπτωση, προσφορά: 

 α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 ή υποβλήθηκε κατά 

παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι 

αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν 

έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 

102.… 

 2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται αναλόγως στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης 

των αιτήσεων συμμετοχής στην κλειστή διαδικασία, τη διαδικασία του ανταγωνιστικού 

διαλόγου, στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση ή στη σύμπραξη 

καινοτομίας.» 

Ενόψει τούτων η Επιτροπή Διαγωνισμού θεωρεί ότι η αίτηση συμμετοχής της 

υποψήφιας Ένωσης τυγχάνει απορριπτέα λόγω απόκλισής της από τα οριζόμενα ιδίως στο 

αρ. 16.2.2. και 16.2.2.1 της Διακήρυξης εν σχέσει με την κάλυψη και απόδειξη του σχετικού 

όρου τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας. 

Επίσης η υποψήφια ένωση εταιρειών έχει δηλώσει στο υποβληθέν έγγραφο ̈ Στοιχεία 

υποψηφίου και συνεργαζόμενων φορέων» ότι την εγκατάσταση, αναβάθμιση και τεχνική 

διαχείριση του Συστήματος θα αναλάβει η κοινοπραξία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ - PAGANO 

& ASCOLILLO SPA. Σύμφωνα με το αρ. 16.2. «Για την απόδειξη της ικανότητας του Υποψηφίου 

να υλοποιήσει το αντικείμενο της Σύμπραξης και αναφορικά με την επιχείρηση ή τις 

επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την εγκατάσταση, αναβάθμιση και τεχνική διαχείριση του 

Συστήματος, θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής και να 

προσκομισθούν αναφορικά με αυτές πρόσθετα δικαιολογητικά, ως ακολούθως:16.2.1. Θα 
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πρέπει να είναι εγγεγραμμένες σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους. Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις (ή,σε περίπτωση 

ένωσης προσώπων, τα μέλη αυτής) είναι εγκατεστημένες σε κράτος –μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένες σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα, που τηρούνται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφονται στο 

Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147). Τα δικαιολογητικά 

επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να ισχύουν 

τουλάχιστον κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Φακέλων Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος». Επιπλέον στο αρ. 21 της Διακήρυξης με τίτλο ¨Περιεχόμενο Υποφακέλου Δ 

«Τεκμηρίωση Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας»¨ προβλέπεται ότι: «21.1. Για την 

τεκμηρίωση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας των Υποψηφίων θα πρέπει να 

προσκομίζονται τα έγγραφα που προβλέπονται στο αρ. 16 της παρούσας».  

Εν προκειμένω σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί από την 

υποψήφια Ένωση εταιρειών, δεν έχει υποβληθεί στον υποφάκελο Δ για το μέλος της 

Ενώσεως ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. πιστοποιητικό από κάποιο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο της 

χώρας, όπως απαιτείται από τα αρ. 16.2.1. και 21 της Διακήρυξης. Εξάλλου στο ΕΕΕΣ που έχει 

υποβληθεί από τη ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. δηλώνεται ότι είναι εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ με αριθμό 

1936, με ημερομηνία λήξης 31/12/2020, ΟΔΟ,ΥΔΡ, ΛΙΜ, Η/Μ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 

σε όλες τις κατηγορίες 6η ΤΑΞΗΣ, καθώς επίσης ότι έχει και ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ με 

αριθμό πρωτ.Δ.24/2501/2019 με ημερομηνία λήξης 21-3-2020, όμως δεν έχει υποβληθεί το 

επικαλούμενο πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΕΕΠ και δηλώνεται στο ΕΕΕΣ ότι η σχετική 

τεκμηρίωση δεν διατίθεται ηλεκτρονικά. Επίσης δηλώνεται στο ΕΕΕΣ ότι είναι εγγεγραμμένη 

στο εμπορικό Μητρώο αλλά δεν προσκομίζεται το απαιτούμενο πιστοποιητικό εγγραφής από 

το αρμόδιο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και δηλώνεται στο ΕΕΕΣ ότι η 

σχετική τεκμηρίωση δεν διατίθεται ηλεκτρονικά. Η υποβολή του υπ’ αριθμ. πρωτ. 

946465.1377451/26.11.2019 Γενικού Πιστοποιητικού για τη ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ δεν πληροί τις 

απαιτήσεις του αρ. 16.2.1. της Διακήρυξης, καθώς σε αυτό δεν περιγράφονται οι 

δραστηριότητες της επιχείρησης και δεν καλύπτεται η απαίτηση της Διακήρυξης για 

προσκόμιση πιστοποιητικού επαγγελματικής εγγραφής εν ισχύ ως την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 

Συνεπώς και η σχετική έλλειψη υποβολής του πιστοποιητικού εγγραφής στο 

επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο της χώρας εγκατάστασης κατά τα οριζόμενα στα αρ. 

16.2.1 και 21 της Διακήρυξης κρίνεται ουσιώδης από την Επιτροπή, μη δυνάμενη να καλυφθεί 

κατ’ εφαρμογή του αρ. 102 ν. 4412/2016, καθώς σύμφωνα και με όσα προαναφέρθηκαν η 

κλήση προς παροχή διευκρινίσεων αναφέρεται σε έγγραφα που έχουν ήδη υποβληθεί από 

τον οικονομικό φορέα και δεν μπορεί να οδηγεί στην μεταγενέστερη το πρώτον προσκόμιση 

εγγράφων σε συμμόρφωση προς τη Διακήρυξη. Μετά ταύτα και η σχετική έλλειψη ενόψει 

και των οριζόμενων στο αρ. 91 του ν. 4412/2016 άγει κατά την κρίση της Επιτροπής σε 

απόρριψη της αιτήσεως συμμετοχής της υποψήφιας  Ένωσης ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ - PAGANO & 

ASCOLILLO SPA. 
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Επιπλέον σύμφωνα με το αρ. 18.2.Α Νομιμοποιητικά έγγραφα της Διακήρυξης σε 

περίπτωση μεμονωμένου υποψηφίου νομικού προσώπου απαιτείται να υποβληθεί στον 

Υποφάκελο Α και: «ii) Αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπηση από το ΓΕΜΗ σε περίπτωση 

ελληνικής ΑΕ και ΕΠΕ ....». Επίσης σύμφωνα με το αρ. 18.3. «Εφόσον οι Υποψήφιοι 

στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων φορέων και υπεργολάβων, τότε, στους οικείους 

Υποφακέλους πρέπει να περιληφθούν …και τα ακόλουθα: 18.3.1. τα στοιχεία της πλήρους 

νομιμοποίησης των φορέων αυτών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 18.2Α (ι) 

και (ιι)». Επίσης στο αρ. 11.4 εδ. β. της Διακήρυξης ορίζεται ότι: «Τα δικαιολογητικά που 

αφορούν την παρ. 2 του αρ. 75 ν. 4412/2016, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε 

περίπτωση νομικών προσώπων …, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως (30) εργάσιμες ημέρες 

πριν από την υποβολή τους», ενώ όμοια πρόβλεψη υπάρχει και στο αρ. 80 παρ. 12 ν. 

4412/2016. 

Εν προκειμένω τα πιστοποιητικά εκπροσώπησης, τα οποία έχουν υποβληθεί στον 

υποφάκελο Α για την δανείζουσα εμπειρία εταιρεία ΠΕΡΚΑΝΤΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ Α.Ε. έχουν 

εκδοθεί από το Γ.Ε.ΜΗ. στις 30.10.2019 (με αριθμ. Πρωτ.: 927338.1347766) και στις 

1.11.2019 (με αριθμ. 927338.1347764). Επομένως τα εν λόγω πιστοποιητικά δεν έχουν 

εκδοθεί προ τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την υποβολή τους (13-01-2020), όπως ρητά 

αναφέρεται στην παρ. 11.4 της Διακήρυξης (και στο άρθρο 80, παρ. 12 του Ν.4412/2016), 

γεγονός που συνιστά λόγο αποκλεισμού της υποψήφιας ένωσης κατά την κρίση της 

Επιτροπής. 

Με βάση τις ανωτέρω ελλείψεις/ αποκλίσεις από τα οριζόμενα στη Διακήρυξη – Α΄ 

Φάση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της αιτήσεως συμμετοχής και του φακέλου 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος της υποψήφιας ένωσης οικονομικών φορέων ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ - 

PAGANO & ASCOLILLO SPA, οι οποίες κρίνονται Ουσιώδεις από την Επιτροπή, η τελευταία 

προτείνει τον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ της Ένωσης Υποψηφίων από την επόμενη Φάση του 

Ανταγωνιστικού Διαλόγου. 

 

4: α/α συστ. 136043: Ένωση «INTRΑKAT – OMEXOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. – VE TTE» 

αποτελούμενη από τα ακόλουθα Μέλη: ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με δ.τ. «ΙΝΤRAKAT», HELENIC POWER 

&GRID ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΟΜΕΧΟΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. & VINCI 

ENERGIES TRASPORT ET TRANSFORMATION D’ ENERGIE με δ.τ. «VE TTE και με στοιχεία 

συνεργαζόμενων φορέων: 

 

4.1 Μελετητής 

 

 

HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 

 

 

4.2 Δηλούμενες Επιχειρήσεις 

ανάληψης εγκατάστασης, 

αναβάθμισης και τεχνικής 

διαχείρισης του Συστήματος 

 

Ένωση «INTRΑKAT - VE TTE» 
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Η Επιτροπή αξιολόγησε το ως άνω φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έκρινε 

αυτόν πλήρη και σύμφωνο με τις διατάξεις της Διακήρυξης και προτείνει τη συνέχιση του 

υποψήφιου οικονομικού φορέα στην επόμενη Φάση του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. 

 

 

5: α/α συστ. 141574: «ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – FOTAGONLED A.E.», 

αποτελούμενη από τα μέλη ΤΕΡΝΑ ΑΕ και FOTAGONLED A.E. και με στοιχεία συνεργαζόμενων 

φορέων: 

 

5.1 Μελετητής 

Για την κατηγορία 9: 

Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές 

και Ηλεκτρονικές Μελέτες 

Για την κατηγορία 16: Μελέτες 

Τοπογραφίας 

 

 

ΜΗΤΣΟΥΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

 

 

ΜΑΛΑΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

5.2 Δηλούμενες Επιχειρήσεις 

ανάληψης εγκατάστασης, 

αναβάθμισης και τεχνικής 

διαχείρισης του Συστήματος 

 

ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (50%) - 

ΓΕΚ SERVICES Α.Ε. (50%) 

 

 

Η Επιτροπή αξιολόγησε το ως άνω φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έκρινε αυτόν 

πλήρη και σύμφωνο με τις διατάξεις της Διακήρυξης και προτείνει τη συνέχιση του 

υποψήφιου οικονομικού φορέα στην επόμενη Φάση του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. 

 

6: α/α συστ. 134169: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 

 με στοιχεία συνεργαζόμενων φορέων 

6.1 Μελετητής 

Για την κατηγορία 9: 

Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές 

και Ηλεκτρονικές Μελέτες 

Για την κατηγορία 16: Μελέτες 

Τοπογραφίας 

 

 

ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

6.2 Δηλούμενη Επιχείρηση 

ανάληψης εγκατάστασης, 

αναβάθμισης και τεχνικής 

διαχείρισης του Συστήματος 

 

ENGIE Servizi S.p.a. 

 

Η Επιτροπή αξιολόγησε το ως άνω φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έκρινε 

αυτόν πλήρη και σύμφωνο με τις διατάξεις της Διακήρυξης και προτείνει τη συνέχιση του 

υποψήφιου οικονομικού φορέα στην επόμενη Φάση του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. 
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Κατόπιν τούτων η Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα για την συμμετοχή των Υποψηφίων: 

- (α/α συστ. 136043) Ένωση «ΙNTRΑKAT – OMEXOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. – VE TTE»  

- (α/α συστ. 141574) «ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – FOTAGONLED A.E.» και 

- (α/α συστ. 134169:) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε 

στο επόμενο στάδιο της Β΄ φάσης του Διαγωνισμού, δηλαδή στον ανταγωνιστικό διάλογο και 

για τον αποκλεισμό της υποψήφιας Ένωσης «ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ - PAGANO & ASCOLILLO SPA» από 

το επόμενο στάδιο της διαδικασίας 

 

Ιωάννινα,  25 Μαΐου 2020 

 

 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Βασίλειος Κυριαζής 
 
 
 

 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Τακτικά Μέλη 
 
 

Δέσποινα Σιαμπίρη 
 
 

 Γεώργιος Ευτυχιάδης 
 
 

                                                                                                 Αλέξανδρος Λάμπρου  
 

 
Νικόλαος Σέργης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/756/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση του από 26-05-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-05-2020 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης στο 
κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα» προϋπολογισμού 230.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 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. 
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7. Την αριθμ. 10/528/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
προέκυψαν από την από 03-04-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6316/01-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1181/01-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση, το από 26-05-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 22-05-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Σ. ΦΑΣΙΑΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς 100.275,28 € χωρίς ΦΠΑ και μέση 
τεκμαρτή έκπτωση 45,94 %. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 26-05-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-05-2020 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 88420 για την κατασκευή 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης 
στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα» προϋπολογισμού 230.000,00 € με Φ.Π.Α., 
το οποίο συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μέσο Προενταξιακής 
Βοήθειας  ΙΡΑ ΙΙ) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας μέσω του Διασυνοριακού 
Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece - Albania 2014 - 2020” και έχει ενταχθεί 
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στη ΣΑΕΠ 518/6 Ηπείρου με Κ.Α. 
2018ΕΠ51860037 και τίτλο «G.A.T.E., Περιφέρεια Ηπείρου, GR - AL 2014-20», το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Σ. ΦΑΣΙΑΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς 100.275,28 € χωρίς ΦΠΑ και μέση 
τεκμαρτή έκπτωση 45,94 % και αναλύεται ως εξής: 

Ποσό Προσφοράς εργασιών:    73.887,69 € 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:    13.299,78 €  

Σύνολο:     87.187,47 € 

Απρόβλεπτα 15%:    13.078,12 € 

Σύνολο: 100.265,59 € 

Αναθεώρηση:          9,69 € 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 100.275,28 € 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

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 ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών 
του έργου: 
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ»  

 
προϋπολογισμού 230.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

 

Στα Ιωάννινα, στις 22-05-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι 

υπογράφοντες: 

 

1. Αραμπατζή Ειρήνη, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, στο Δήμο Ιωαννιτών, 

Πρόεδρος 

2. Τριανταφύλλου Αλεξάνδρα,  Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΕ 

στο Δήμο Ιωαννιτών, τακτικό μέλος 

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

μέλος 

 

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

με την αριθ. 10/528/15-04-2020 απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου και του από 03-04-2020 πρακτικού κλήρωσης τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών, συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε 

ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών 

φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 42459/3762/30-03-2020 διακήρυξη. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου 

ότι ήταν παρόντα και τα τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας 

διενέργειας του διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 88420. 

Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά  δεκατέσσερεις (14) φάκελοι 

προσφοράς ως εξής: 

 

  

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική 
Προσφορά».  

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», 
αναρτήθηκε ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας προκειμένου να λάβουν γνώση οι 
προσφέροντες. 

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την 
ολόγραφη και αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της 
ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα 
από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιείται η 
μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του 
ν.4412/2016. 

Ακολούθως, όλες οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά 
μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
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Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και 
ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 
24.2 της διακήρυξης. Σύμφωνα με την παρ. 24.2 της διακήρυξης ο φάκελος 
δικαιολογητικών συμμετοχής, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (στο εξής ΤΕΥΔ) και την εγγυητική 
επιστολή του άρθρου 15 της διακήρυξης.  
         Όλοι οι προσφέροντες εκτός του ΄΄ΝΤΑΦΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ΄΄ έχουν 
υποβάλλει  ηλεκτρονικά εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης, οι οποίες φέρουν 
προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 
Συνεπώς η προσφορά του ΄΄ΝΤΑΦΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ΄΄ κρίνεται μη 
αποδεκτή. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη  στον έλεγχο των υποβληθεισών εγγυητικών 
επιστολών ηλεκτρονικής έκδοσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους.  

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και 
ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 
24.2 της διακήρυξης. Σύμφωνα με την παρ. 24.2 της διακήρυξης ο φάκελος 
δικαιολογητικών συμμετοχής, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης και την εγγυητική επιστολή του άρθρου 
15 της διακήρυξης. 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Επιτροπή Διαγωνισμού 
καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα 3 των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους 
κρίθηκαν παραδεκτές. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της 
σύμβασης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ» 
προϋπολογισμού 230.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), στην διαγωνιζόμενη 
εταιρία «Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε." ,  η οποία είναι προσωρινός 
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μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 3, με ποσό προσφοράς 100.275,28 € χωρίς ΦΠΑ 
και μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,94 %.   Αναλυτικά: 
 

Ποσό Προσφοράς 

εργασιών: 
   73.887,69 € 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:    13.299,78 €  

Σύνολο:     87.187,47 € 

Απρόβλεπτα 15%:    13.078,12 € 

Σύνολο: 100.265,59 € 

Αναθεώρηση:          9,69 € 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 100.275,28 € 

 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν (5) και υπογράφεται από την 

Επιτροπή ως κατωτέρω.   

Ιωάννινα, 26 Μαϊου 2020  
 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η πρόεδρος Τα μέλη 
 

 
 

Αραμπατζή Ειρήνη 

 
  
 

Τριανταφύλλου Αλεξάνδρα 
  

 
Δρόσου Σοφία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/757/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 των Πρακτικών 1ο/22-05-2020 και 2ο/26-05-2020 της Επιτροπής Διαγωνισμού 
της από 22-05-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση φράγματος 
υδρομάστευσης στη θέση Ζγάρα Τ.Κ. Καταρράκτη από ζημιές που προκλήθηκαν μετά 
από έντονη θεομηνία», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
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. 7/437/20-02-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση φράγματος 
υδρομάστευσης στη θέση Ζγάρα Τ.Κ. Καταρράκτη από ζημιές που προκλήθηκαν μετά από 
έντονη θεομηνία», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1722/19-02-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 21433/1721/19-02-2019 απόφαση της 
Δ.Τ.Ε./Π.Η., και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα 
αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το 
διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. 
Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την αριθμ. 3/159/28-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
προέκυψαν από την από 20-01-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ (mimed-ecb-a-2-id-aa-5278-eba). 

7. Την αριθμ. 4/273/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α. 
Ματαιώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση φράγματος υδρομάστευσης στη θέση Ζγάρα Τ.Κ. Καταρράκτη 
από ζημιές που προκλήθηκαν μετά από έντονη θεομηνία», προϋπολογισμού 150.000,00 € 
με Φ.Π.Α., λόγω λαθών στα άρθρα τιμολογίου του προϋπολογισμού. Β. Εγκρίθηκε η 
επαναδημοπράτηση του ανωτέρω έργου και καταρτίστηκε η νέα διακήρυξη του διαγωνισμού 
με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. 
πρωτ. 1802/06-02-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
του έργου, με την αριθμ. 18212/1736/05-02-2020 απόφαση Έγκρισης Συμβατικών των 
διορθωμένων Τευχών των εργασιών του έργου της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, βάσει της νέας διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και Γ. Εγκρίθηκε η διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού, 
βάσει της νέας διακήρυξης, από την Επιτροπή Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την 
αριθμ. 3/159/28-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποτελούμενη από 
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υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την 
από 20-01-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ (mimed-
ecb-a-2-id-aa-5278-eba), και ορίστηκαν τα μέλη αυτής. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6317/01-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1182/01-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση, τα Πρακτικά 1ο/22-05-2020 και 2ο/26-05-2020 της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 22-05-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του 
θέματος, σύμφωνα με τα οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας 
με την επωνυμία «Γ.Ν. & Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ», με ποσό προσφοράς 
58.950,17 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,27%. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τα Πρακτικά 1ο/22-05-2020 και 2ο/26-05-2020 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-
05-2020 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω 
των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 87681, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση φράγματος υδρομάστευσης 
στη θέση Ζγάρα Τ.Κ. Καταρράκτη από ζημιές που προκλήθηκαν μετά από έντονη θεομηνία», 
προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με 
Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν 
την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018», 

τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο 
μέρος αυτής και σύμφωνα με τα οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχτηκε ο οικονομικός 
φορέας με την επωνυμία «Γ.Ν. & Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ», με ποσό προσφοράς 
58.950,17 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,27% και αναλύεται ως εξής: 

Ποσό Προσφοράς κόστους εργασιών: 43.236,19 € 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:      7.782,51 €  

Σύνολο: 51.018,70 € 

Απρόβλεπτα 15%:      7.652,81 € 

Σύνολο: 58.671,51 € 

Αναθεώρηση: 278,66 € 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 58.950,17 € 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 1 ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  

 

Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 

του έργου: 

 

«Αποκατάσταση φράγματος υδρομάστευσης στη θέση Ζγάρα Τ.Κ. Καταρράκτη από ζημιές 

που προκλήθηκαν μετά από έντονη θεομηνία»» 

 

Εκτιμώμενης αξίας  150.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) 

σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 45448/4159/9-4-2020 Διακήρυξη, η οποία έλαβε τον αριθμό συστήματος 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 87681, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 

20PROC006558683 2020-04-1019 

 

Στα Ιωάννινα, στις  22-05-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Παπαδημητρίου Μαρία, Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργών ΠΕ, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 

πρόεδρος 

2. Βασάκος Παύλος, Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αναπληρωματικό 

μέλος 

3. Γκούνης Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, στο Δήμο Ιωαννιτών , τακτικό μέλος 

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

αριθ. 4/273/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε 

συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των 

οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την 18η 

Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 (σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης). 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού βρίσκεται σε απαρτία και η Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη 

της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

και με αριθμό συστήματος 87681. 

 

Διαπιστώνεται ότι σήμερα οι ενεργές ηλεκτρονικές προσφορές που έχουν υποβληθεί είναι δέκα 

(10). Ο σχετικός πίνακας συμμετεχόντων όπως παράχθηκε από το υποσύστημα με βάση το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς, έχει ως εξής (Πίνακας 1): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Στη συνέχεια, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές των ανωτέρω οικονομικών φορέων ήταν 

σφραγισμένες και προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».  

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» και μέσω της λειτουργίας 

«Επικοινωνία», αναρτήθηκε προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες, ο σχετικός πίνακας κατά τη 

σειρά μειοδοσίας. Ο πίνακας αυτός που παράχθηκε από το υποσύστημα, έχει ως εξής (Πίνακας 2):  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη 

σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Σύμφωνα με την παρ. 24.2 της διακήρυξης ο 

ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και την εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15 της 

διακήρυξης.  
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Και οι δέκα (10) υποβληθείσες προσφορές περιλάμβαναν εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. εκδοθείσες μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη 

σε έλεγχο εγκυρότητας των δέκα (10) εγγυητικών επιστολών συμμετοχής μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους. 

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική 

αναγραφή των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει και της 

παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Όλες οι προσφορές διαπιστώθηκαν 

ομαλές. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των Τυποποιημένων Εντύπων 

Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) των δέκα οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, και  

διαπίστωσε τα παρακάτω: 

- Όσον αφορά το ΤΕΥΔ του οικονομικού φορέα «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ», στο 

μέρος IV: Κριτήρια επιλογής, Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, Άλλες οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, η απάντηση του «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΕΕΠ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ» δεν 

καλύπτει την απαίτηση του άρθρου 22.Γ της Διακήρυξης. Η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της 

προσφοράς του. 

- Όσον αφορά το ΤΕΥΔ του οικονομικού φορέα «Γ.Ν. & Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ», στο 

μέρος IV: Κριτήρια επιλογής, Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, η απάντηση του «-» κρίθηκε από 

την Επιτροπή ασαφής και σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/16, ζητήθηκε μέσω της λειτουργίας 

«Επικοινωνίας» του συστήματος, διευκρίνιση επί της απάντησης. 

- Όσον αφορά το ΤΕΥΔ του οικονομικού φορέα «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», 

στο μέρος IV: Κριτήρια επιλογής, Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, Ποσοστό Υπεργολαβίας, η 

απάντηση του «ΜΕΕΠ 1ΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ» δεν καλύπτει την απαίτηση του άρθρου 25 της Διακήρυξης. Η 

Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς του. 

- Όσον αφορά το ΤΕΥΔ του οικονομικού φορέα «ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ», 

στο μέρος IV: Κριτήρια επιλογής, Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, Άλλες οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, η απάντηση του «ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΡΑ» δεν καλύπτει την 

απαίτηση του άρθρου 22.Γ της Διακήρυξης. Η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς του. 

- Όσον αφορά το ΤΕΥΔ του οικονομικού φορέα «ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ», η κατάθεση από 

μέρους του παλαιότερης έκδοσης εντύπου ΤΕΥΔ, οδήγησε σε ουσιώδεις παραλήψεις όσον αφορά την 

κάλυψη των απαιτήσεων της Διακήρυξης. Η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς του. 

 

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τον έλεγχο για όλους τους υπόλοιπους οικονομικούς φορείς, για τους 

οποίους διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση των ΤΕΥΔ τους. 

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή αποφασίζει τη διακοπή της Συνεδρίασης προς αναμονή της 

απάντησης του οικονομικού φορέα «Γ.Ν. & Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ». 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.   

Ιωάννινα, 22-05-2020  

 
Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Η πρόεδρος 

 

Παπαδημητρίου Μαρία 

 Τα μέλη  

 

Βασάκος Παύλος 
 

Γκούνης Απόστολος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 2 ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  
 

Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 

του έργου: 

 

«Αποκατάσταση φράγματος υδρομάστευσης στη θέση Ζγάρα Τ.Κ. Καταρράκτη από ζημιές 

που προκλήθηκαν μετά από έντονη θεομηνία»» 

 

Εκτιμώμενης αξίας  150.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) 

σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 45448/4159/9-4-2020 Διακήρυξη, η οποία έλαβε τον αριθμό συστήματος 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 87681, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο  ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 

20PROC006558683 2020-04-1019 

 

Στα Ιωάννινα, στις  26-05-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Παπαδημητρίου Μαρία, Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργών ΠΕ, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 

πρόεδρος 

2. Βασάκος Παύλος, Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αναπληρωματικό 

μέλος 

3. Γκούνης Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, στο Δήμο Ιωαννιτών , τακτικό μέλος 

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

αριθ. 4/273/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε 

συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών των 

οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον παραπάνω ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

Ο οικονομικός φορέας «Γ.Ν. & Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ» με την αποστολή μηνύματος 

(25/05/2020 11:07:55) μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνίας» του συστήματος, αποσαφήνισε την 

απάντηση στο ΤΕΥΔ του, μέρος IV: Κριτήρια επιλογής, Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Η 

Επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της προσφοράς του. Στο παρόν πρακτικό επισυνάπτεται η σχετική 

αλληλογραφία. 

 

Ύστερα από τα παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού, έχει τη γνώμη πως οι ακόλουθοι έξι 

οικονομικοί φορείς  πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και εισηγείται τον κατωτέρω Πίνακα 3 των 

διαγωνιζομένων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

           

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

«Αποκατάσταση φράγματος υδρομάστευσης στη θέση Ζγάρα Τ.Κ. Καταρράκτη από ζημιές 

που προκλήθηκαν μετά από έντονη θεομηνία» εκτιμώμενης αξίας  150.000,0 € (με ΦΠΑ 24%) 

στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Γ.Ν. & Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ» που είναι 

προσωρινός ανάδοχος σύμφωνα με τον Πίνακα 3, με ποσό προσφοράς 58.950,17 € χωρίς ΦΠΑ και 

μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,27%. Αναλυτικά: 

 

               Ποσό Προσφοράς  
κόστους εργασιών: 43.236,19 € 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:      7.782,51 €  

Σύνολο: 51.018,70 € 

Απρόβλεπτα 15%:      7.652,81 € 

Σύνολο: 58.671,51 € 

Αναθεώρηση: 278,66 € 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 58.950,17 € 

  

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.   

 

Ιωάννινα, 26-05-2020  

 

Η πρόεδρος 
 

 
Παπαδημητρίου Μαρία 

 Τα μέλη  
 

 
Βασάκος Παύλος 

 
 

Γκούνης Απόστολος 
 

 

 

  

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ



-49- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/758/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση του από 25-05-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-01-2020 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Ματσουκίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την 
εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων», προϋπολογισμού 46.631,00 € με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 20/1563/26-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Ματσουκίου 
Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων», προϋπολογισμού 
46.631,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 8908/19-06-2019 εισήγηση 
της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 32472/2942/15-03-2019 
απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και βάσει της από 30-04-2019 σχετικής Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με 
την αριθμ. 3/32/10-04-/2019 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», για την 
υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1284/25-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1165/29-05-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 
25-05-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 30-01-2020 για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΠΛΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΕΟΚΛΗ», με ποσοστό έκπτωσης 51% 
και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α.  18.426,77 €. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 25-05-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-01-2020 ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Ματσουκίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για 
την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων», προϋπολογισμού 46.631,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα 
απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός 
μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΠΛΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΕΟΚΛΗ», με ποσοστό 
έκπτωσης 51% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 18.426,77 €. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

 

Η Γραμματέας 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο 
Δημόσιου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, κατά  το σύστημα  
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου  125 του Ν. 4412/16, για την επιλογή   αναδόχου 
κατασκευής του έργου   "Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Ματσουκίου Δήμου Βορείων 
Τζουμέρκων για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων", προϋπολογισμού 46.631,00 € (με 
αναθεώρηση και ΦΠΑ).  
  Oι υπογράφοντες: 

1. Μαρινέλα  Μπλιθικιώτη, Πολιτικός μηχανικός στην ΔΤΕ /ΠΗ ως πρόεδρος. 
2. Νικόλαος Κολιός , Πολιτικός  μηχανικός  στην ΔΤΕ /ΠΗ ως μέλος. 
3. Άννα Μπάσιου, Τοπογράφος μηχανικός  στην ΔΤΕ /ΠΗ ως μέλος. 
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ. 1/75/10-
01-2020 απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και του από 17-01-2020 Πρακτικού κλήρωσης 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών  έγγραφο της ΔΤΕ/ΠΗ, έχοντας υπ’ όψη την με αριθ. 20/1563/26-06-2019 
ΑΔΑ:Ψ4Ψ77Λ9-Ι8Ε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, συγκεντρωθήκαμε την 30-01-2020 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 9:30 στα γραφεία της ΔΤΕ/ΠΗ 
προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό. 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και άρχισε την διεξαγωγή της δημοπρασίας με την σχετική κλήση από τον πρόεδρο 
αυτής για την έναρξη της υποβολής των προσφορών. Προσήλθαν ενώπιον μας 5 (πέντε)  οικονομικοί φορείς οι οποίοι 
κατέθεσαν σφραγισμένο Φάκελο Προσφοράς που συνοδευόταν από αίτηση υποβολής προσφοράς σύμφωνα με το 
άρθρο 3 της Διακήρυξης. Κάθε  Φάκελος Προσφοράς με την αίτησή υποβολής του καταχωρήθηκε κατά σειρά 
κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε  από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. 
Ειδικότερα καταγράφηκε  η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο  εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα 
νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, 
σύμφωνα με το άρθρο 24.2 της οικείας διακήρυξης, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και 
μονογράφησαν. 

Αφού κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού η λήξη της παραλαβής των προσφορών  με 
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας, ο Πρόεδρος επικοινώνησε με το πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε./Π.Η  και 
διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα 5 (πέντε) προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 της Διακήρυξης 
τις οποίες και παρέλαβε ώστε να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής των δικαιολογητικών 
συμμετοχής του άρθρου 24.2 της Διακήρυξης στο πρακτικό (πίνακας 1), ακολουθεί  σε ανοικτή συνεδρίαση η 
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως άνω 
πρακτικό (πίνακας 1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ (1) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

Σειρά 
κατάταξης 
προσέλευσης 

   
Επωνυμία εργοληπτικής επιχείρησης 

α/α 
προσφοράς 

(κατάταξ. 
μειοδοσίας) 

Ποσό 
προσφοράς προ 

ΦΠΑ 

Έκπτωση % 

1 ΡΑΠΤΗ ΣΕΒΑΣΤΗ 7 21.811, 27 € 42  

2 ΑΡΛΕΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  Ε.Ε  2-3 19.554,93 € 48 

3 Σ & Γ ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε    10 27.828,17 € 26 

4 ΙΟΡΔΑΝΗΣ Ν. ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 2-3 19.554,93 € 48 

5 ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 4 20.307,05 € 46 

6 ΠΛΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΕΟΚΛΗ  1 18.426,77 €  51 

7 ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Ε.Ε. 9 24.443,68 €  35 

8 ΦΑΦΑΣ Γ.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  5-6 21.435,22 €  43 

9 ΒΛΑΧΑΣ Π. - Σ. ΑΤΕ  5-6 21.435,22 €  43 

10 ΓΚΟΝΤΡΑΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  8  23.691,56 €  37 
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Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο της  ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της προσφοράς  
και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των ποσοστών εκπτώσεων, τον λογιστικό έλεγχο 
με τις  αναγκαίες  διορθώσεις (με κόκκινο χρώμα στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς) των λογιστικών σφαλμάτων 
αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων.  
Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον  κατωτέρω πίνακα (2)  κατά σειρά 
μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ (2) 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

   

Επωνυμία εργοληπτικής επιχείρησης 

α/α 
προσφοράς 

(υποβολής) 

Ποσό 
προσφοράς προ 

ΦΠΑ 

Έκπτωση % 

1 ΠΛΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΕΟΚΛΗ 6 18.426,77 € 51 

2-3 ΑΡΛΕΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  Ε.Ε  2 19.554,93 € 48 

2-3 ΙΟΡΔΑΝΗΣ Ν, ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε    4 19.554,93 € 48 

4 ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 5 20.307,05 € 46 

5-6 ΦΑΦΑΣ  Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8 21.435,22 € 43 

5-6 ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ. ΑΤΕ 9 21.435,22 €  43 

7 ΡΑΠΤΗ ΣΕΒΑΣTΗ 1 21.811,27 €  42 

8 ΓΚΟΝΤΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10 23.691,56 €  37 

9 ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε  7 24.443,68 €  35 

10 Σ & Γ ΑΛΕΞΙΟΥ O.Ε 3  27.828,17 €  26 

 
 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της παρούσας  ως 
προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολής τους κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε αυθημερόν. 

Μετά τα παραπάνω και προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών η Ε.Δ με μέριμνα της 
προέδρου της:  
α) μέσω  της εφαρμογής ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών της ψηφιακής πλατφόρμας του ΤΜΕΔΕ  
διαπίστωσε την εγκυρότητα των Ε.Ε που έχουν εκδοθεί μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας του ΤΜΕΔΕ, β) απέστειλε 
επιστολή (φαξ) στους εκδότες που αναγράφονται για τις Ε.Ε. των Ο.Φ ''ΓΚΟΝΤΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ” και 
”ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ''. 
 
Από τις σχετικές βεβαιώσεις γνησιότητας (έγγραφο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ),  για την 
εγγυητική επιστολή του Ο.Φ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, καθώς και (έγγραφο της Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Γραφείο 
Παρακαταθηκών) για την εγγυητική επιστολή του Ο.Φ. ΓΚΟΝΤΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  διαπιστώθηκε η γνησιότητα 
των υποβληθείσων μη ηλεκτρονικών εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των διαγωνιζόμενων Ο.Φ. Επομένως η Ε.Δ. 
διαπιστώνει ότι όλες οι  εγγυητικές επιστολές συμμετοχής είναι έγκυρες.  
 

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων με α/α 2 «ΑΡΛΕΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και α/α 4 «ΙΟΡΔΑΝΗΣ Ν. 

ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» είναι  ισότιμες και η τελική σειρά κατάταξης τους θα προκύψει με κλήρωση μεταξύ 
των. 

Από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την 12-02-2020  σε συνέχεια της  υπ.΄αριθ.πρωτ.  
14228/1350/07.02.2020 πρόσκλησης του αναπλ/τή προϊσταμένου ΔΤΕ/ΠΗ αναδείχθηκε : 

2ος, ο Οικονομικός φορέας  ΑΡΛΕΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

3ος, ο Οικονομικός φορέας  ΙΟΡΔΑΝΗΣ Ν. ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  

Μετά την ολοκλήρωση των  ανωτέρω ελέγχων  η Ε.Δ. : 

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

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

   

Επωνυμία εργοληπτικής επιχείρησης 

α/α 
προσφοράς 

(υποβολής) 

Ποσό 
προσφοράς προ 

ΦΠΑ 

Έκπτωση % 

1 ΠΛΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΕΟΚΛΗ 6 18.426,77 € 51 

2 ΑΡΛΕΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  Ε.Ε  2 19.554,93 € 48 

3 ΙΟΡΔΑΝΗΣ Ν, ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε    4 19.554,93 € 48 

4 ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 5 20.307,05 € 46 

5-6 ΦΑΦΑΣ  Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8 21.435,22 € 43 

5-6 ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ. ΑΤΕ 9 21.435,22 €  43 

7 ΡΑΠΤΗ ΣΕΒΑΣTΗ 1 21.811,27 €  42 

8 ΓΚΟΝΤΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10 23.691,56 €  37 

9 ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε  7 24.443,68 €  35 

10 Σ & Γ ΑΛΕΞΙΟΥ O.Ε 3  27.828,17 €  26 

 

 

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει  μειοδότη  τον οικονομικό φορέα, " ΠΛΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  του ΝΕΟΚΛΗ 
", με ποσοστό έκπτωσης 51%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α  18.426,77 € και εισηγείται την ανάθεση της 
σύμβασης  στον εν λόγω μειοδότη. 

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.  
 

 
Ιωάννινα       25-5-2020 

Η  Επιτροπή Διαγωνισμού 

                            Η  Πρόεδρος                                      Τα μέλη   

 

 

                Μαρινέλα  Μπλιθικιώτη          Νικόλαος  Κολιός 

 

 

            Άννα Μπάσιου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/759/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση του από 29-05-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-05-2020 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Γεννεσίου της Θεοτόκου Αγίου Μηνά Ζαγορίου» προϋπολογισμού 
40.000,00 € με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 6/341/28-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Γεννεσίου της Θεοτόκου 
Αγίου Μηνά Ζαγορίου» προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν 
στην αριθμ. πρωτ. 2730/26-02-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
του έργου, με την αριθμ. 174658/17128/06-11-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και βάσει της σχετικής 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων, 
η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 7/171/10-12-2019 απόφαση της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη 
και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 
με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2017-2019», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση 
του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5455/29-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1171/29-05-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 
29-05-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 21-05-2020 για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με ποσοστό έκπτωσης 41% και ποσό 
προσφοράς 19.032,25 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 29-05-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-05-2020 ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την κατασκευή του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Γεννεσίου της Θεοτόκου Αγίου Μηνά Ζαγορίου» 
προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2017-2019», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και 
ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας 
«ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με ποσοστό έκπτωσης 41% και ποσό προσφοράς 19.032,25 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ



-56- 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

& ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  Π.  ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

1 ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (συνοπτικού), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των 

εργασιών του έργου: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν.ΓΕΝΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΖΑΓΟΡΙΟΥ » 

προϋπολογισμού 40.000,00 € (με ΦΠΑ) 

Στα Ιωάννινα, στις 21-5-2020,  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 9:30  π.μ. οι υπογράφοντες: 

α.  Καλλιόπη Αλεξίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Πρόεδρος 

β. Μαρινέλλα Μπλιθικιωτη  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Μέλος 

 γ. Κων/νος Ζαννης  Τοπογράφος  Μηχανικός ΠΕ, Μέλος 

 που αποτελούμε την Επιτροπή για την διεξαγωγή της δημοπρασίας της επικεφαλίδας, που 

οριστήκαμε  το από 15-5-2020  Πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕ/Π. Ηπείρου συγκεντρωθήκαμε 

στο γραφείο 346 της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να διενεργήσουμε τη δημοπρασία.   

Στις 9.30 π.μ., η Πρόεδρος της Ε.Δ κήρυξε την έναρξη της υποβολής των προσφορών 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της διακήρυξης, όπου δεν προσήλθε ενώπιον της επιτροπής, 

κανείς οικονομικός φορέας για να υποβάλλει προσφορά και εν συνεχεία κηρύχτηκε η λήξη της 

παραλαβής από την Πρόεδρο της Ε.Δ στις 10.00 π.μ., με προειδοποίηση λίγων λεπτών της ώρας.  

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Ε.Δ επικοινώνησε αμέσως με το πρωτόκολλο της 

Υπηρεσίας για να διαπιστώσει αν είχαν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 της 

Διακήρυξης. Από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της παρεδόθησαν οκτώ 8 σφραγισμένοι φάκελοι 

προσφορών.  

Όλοι οι φάκελοι που υποβλήθηκαν, οκτώ  (8) στο σύνολο, κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο 

της Υπηρεσίας, πριν την λήξη της προθεσμίας επίδοσης των προσφορών, καταχωρήθηκαν και 

αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους στον κατωτερω Πίνακα Ι  και 

μονογράφτηκαν από την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 4 της διακήρυξης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ I (κατά σειρά κατάθεσης των προσφορών ) 
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1 √ √ √ √ 
ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε 

Α2 ΟΙΚ 
55923/5455/14-

5-2020 
√ √ 32% - 

2 √ √ √ √ ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1η  ΟΙΚ 
56410/5525/15-

5-2020 
√ √ 35%  

3 √ √ √ √ 

ΙΟΡΔΑΝΗΣ Ν. 
ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε  

Α2 ΟΙΚ 

 
59205/5804/20-

5-2020  

√ √ 27%  

4 √ √ √ √ ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2η  ΟΙΚ 
59319/5818/21-

5-2020 
√ √ 41%  

5 √ √ √ √ 
Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
& ΣΙΑ Ο.Ε 

2η  ΟΙΚ 
59328/5819/21-

5-2020 
√ √ 37%  

6 √ √ √ √ ΚΟΣΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Α2 ΟΙΚ 
59406/5821/21-

5-2020 
√ √ 39%  

7 √ √ √ √ ΓΚΟΝΤΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΠΗ ΟΙΚ 
59471/5825/21-

5-2020 
√ √ 22%  

8 √ √ √ √ 
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Α2 ΟΙΚ 
59473/5826/21-

5-2020 
√ √ 28%  

 

Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών, η 

Επιτροπή προχώρησε στην καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2, ήτοι 

των: 

α) τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και  

β) εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης 

Ακολούθως η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, 

την μονογραφή τους από την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και τη 

ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία καταχωρήθηκαν επίσης στον ανωτερω 

Πίνακα Ι  του Πρακτικού. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε έλεγχο της ολόγραφης και 

αριθμητικής αναγραφής των ποσοστών έκπτωσης. Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά την 

διόρθωση τους καταχωρήθηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη 

μικρότερη προσφορά)  (Πίνακας ΙΙ). 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ KATATAΞΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Επωνυμία Οικονομικού Φορέα 
Έκπτωση 

(%) 

1 ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ     41 

2 ΚΟΣΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ     39 

3 Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε 37 

4 ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    35 

5 ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 32 

6 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   28 

7 ΙΟΡΔΑΝΗΣ Ν. ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 27 

8 ΓΚΟΝΤΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ   22 
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Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 

24.2 της Διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Η 

διαδικασία ολοκληρώθηκε αυθημερόν. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη σε εφαρμογή του άρθρου 4.1ζ της 

διακήρυξης, δια του Προέδρου της, στον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών 

συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο 17/21-9-2010 του Υπουργείου 

Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων,  που έγινε μέσω της ηλεκτρονικής  πλατφόρμας του 

Ταμείου για τις πέντε  (5) εκδοθείσες από το ΤΜΕΔΕ εγγυητικές  και με έγγραφη επικοινωνία 

για τις (2) εκδοθείσες μέσω Ταμείου Παρακαταθηκών & Δάνειων και για την μια (1)  εκδοθείσα 

μέσω Τραπέζης εγγυητικές, όπου και διαπιστώθηκε ότι όλες οι εγγυητικές συμμετοχής των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν προσφορά είναι έγκυρες. 

       Με την ολοκλήρωση της ανωτερω διαδικασίας έλεγχου των εγγυητικών  η Επιτροπή 

Διαγωνισμού συνεδρίασε την 29-5-2020 ημέρα Παρασκευή και ωρα 10 πμ και αποφάσισε ομόφωνα 

ότι κρίνονται παραδεκτές όλες οι προσφορές των διαγωνιζομένων και εν συνεχεία κατέγραψε τις 

προσφορές των διαγωνιζομένων που κρίθηκαν παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας στον παρακατω 

Πίνακα ΙΙΙ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ IΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

                                                  
Α/Α 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 
προσφοράς   
(υποβολής) 

Ποσό 
προσφοράς 
προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 
% 

1 ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ         4η    19.032,25       41 
2. ΚΟΣΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 6η  19.677,41 39 

3. Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε 5η  20.322,57 37 

4 ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  2η  20.967,74 35 

5 ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 1η  21.935,48 32 

6 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8η  23.225,80 28 

7 ΙΟΡΔΑΝΗΣ Ν. ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 3η  23.548,38 27 

8 ΓΚΟΝΤΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 7η  25.161,28 22 

    Ολοκληρώνοντας το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού κηρύσσει 

προσωρινό μειοδότη τον « ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ » με ποσοστό έκπτωσης 41% και ποσό 

προσφοράς 19.032,25 € (χωρίς Φ.Π.Α.), στον οποίο και εισηγείται την ανάθεση της 

σύμβασης. 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως 

κατωτέρω.  

Ιωάννινα 29 Μαΐου 2020 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Καλλιόπη Αλεξίου 

Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

  Μαρινέλλα Μπλιθικιωτη 

  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 

  Κων/νος Ζαννης  

  Τοπογράφος  Μηχανικός ΠΕ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/760/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 του από 01-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-05-2020 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή συρματοκιβωτίων για προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα του ποταμού 
Πιστιλιάπη στη Θεοτόκο Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 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. 16/1224/17-05-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή συρματοκιβωτίων για προστασία από 
πλημμυρικά φαινόμενα του ποταμού Πιστιλιάπη στη Θεοτόκο Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 
74.400,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 6754/14-05-2019 εισήγηση 
της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 69408/6540/13-05-2019 
απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης 
ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- 
Μάρτιος 2018», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του 
έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5527/01-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1211/03-06-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 
01-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 19-05-2020 για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης 54% και 
συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α  27.600,00 €. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 01-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-05-2020 ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή συρματοκιβωτίων για προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα του 
ποταμού Πιστιλιάπη στη Θεοτόκο Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών 
από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 
2018», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας 
«ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης 54% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α.  27.600,00 
€. 
………………………………………………………………………………………..………………………… 
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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

 

Η Γραμματέας 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο 
Δημόσιου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, κατά  το σύστημα  
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου  125 του Ν. 4412/16, για την επιλογή   αναδόχου 

κατασκευής του έργου "Κατασκευή συρματοκιβωτίων για προστασία από πλημμυρικά 

φαινόμενα του ποταμού Πιστιλιάπη στη Θεοτόκο Ιωαννίνων", προϋπολογισμού 74.400,00 € 

(με αναθεώρηση και ΦΠΑ).  
  Oι υπογράφοντες: 

1. Μαρινέλα  Μπλιθικιώτη, Πολιτικός μηχανικός στην ΔΤΕ /ΠΗ ως πρόεδρος. 
2. Χρήστος Καραγιαννίδης  , Πολιτικός  μηχανικός  στην ΔΤΕ /ΠΗ ως μέλος. 
3. Άννα Μπάσιου, Τοπογράφος μηχανικός  στην ΔΤΕ /ΠΗ ως μέλος. 

 
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ. 1/75/10-
01-2020 απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και του από 15-05-2020 Πρακτικού κλήρωσης 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών  έγγραφο της ΔΤΕ/ΠΗ, έχοντας υπ’ όψη την με αριθ. 16/1224/17-05-2019 
ΑΔΑ:6ΡΦΩ7Λ9-8ΙΞ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, συγκεντρωθήκαμε την 19-05-2020 ημέρα Τρίτη και  ώρα 9:30 στα γραφεία της ΔΤΕ/ΠΗ 
προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.  

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και άρχισε την διεξαγωγή της δημοπρασίας με την σχετική κλήση από τον πρόεδρο 
αυτής για την έναρξη της υποβολής των προσφορών όπου και δεν προσήλθε  ενώπιον μας κανένας  οικονομικός 
φορέας.   

Αφού κηρύχθηκε από την Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού η λήξη της παραλαβής των προσφορών  με 
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας, η Πρόεδρος επικοινώνησε με το πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε./Π.Η  και 
διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα 9 (εννέα) προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 της Διακήρυξης 
τις οποίες και παρέλαβε. Κάθε  Φάκελος Προσφοράς με την αίτησή υποβολής του καταχωρήθηκε κατά σειρά 
κατάθεσής του στο πρωτόκολλο, σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε  από την Πρόεδρο και τα μέλη 
της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε  η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο  εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και 
τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, 
σύμφωνα με το άρθρο 24.2 της οικείας διακήρυξης, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και 
μονογράφησαν. 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής των δικαιολογητικών 
συμμετοχής του άρθρου 24.2 της Διακήρυξης στο πρακτικό (πίνακας 1), ακολουθεί  σε ανοικτή συνεδρίαση η 
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως 
κατωτέρω πρακτικό (πίνακας 1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ (1) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 
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1 √ √ √ √ 
ΝΤΑΦΛΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

1η ΟΔΟ 
56419/5527/15-

5-2020 
√ √ 54%  

2 √ √ √ √ 

Π. 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
& ΣΙΑ Ο.Ε  

1η  ΟΔΟ 
57398/5628/18-

5-2020 
√ √ 51%  

3 √ √ √ √ 

ΑΡΙΑΔΝΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Ε.Ε  

1η  ΟΔΟ 

 
57567/5642/18-

5-2020  

√ √ 46%  
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4 √ √ √ √ 
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ  Χ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

Α2  ΟΔΟ 
57578/5643/18-

5-2020 
√ √ 54%  

5 √ √ √ √ 
ΜΠΙΜΠΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

1η ΟΔΟ 
57712/5652/19-

5-2020 
√ √ 40%  

6 √ √ √ √ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2η  ΟΔΟ 
57719/5653/19-

5-2020 
√ √ 53%  

7 √ √ √ √ 
Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε  

1η  ΟΔΟ 
57741/5659/19-

5-2020 
- √ 46%  

Δεν προσκόμισε 
Εγγυητ.Επιστολή 

8 √ √ √ √ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ  κ΄  
ΣΙΑ Ο.Ε 

2η  ΟΙΚ 
57816/5670/19-

5-2020 
√ √ 54%  

9 √ √ √ √ 

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ του  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

Α1 ΟΙΚ 
57862/5676/19-

5-2020 
√ √ 18%  

 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο της  ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της προσφοράς  
και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των ποσοστών εκπτώσεων, τον λογιστικό έλεγχο 
με τις  αναγκαίες  διορθώσεις (με κόκκινο χρώμα στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς) των λογιστικών σφαλμάτων 
αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων.  
Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον  κατωτέρω πίνακα (2)  κατά σειρά 
μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ (2) 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

   

Επωνυμία εργοληπτικής επιχείρησης 

α/α 
προσφοράς 

(υποβολής) 

Ποσό 
προσφοράς προ 

ΦΠΑ 

 

Έκπτωση % 

1-2-3 ΝΤΑΦΛΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  1 27.600,00 € 54 

1-2-3 ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ   4 27.600,00  € 54 

1-2-3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ  κ΄  ΣΙΑ Ο.Ε    8 27.600,00  € 54 

4 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 28.200,00  € 53 

5 Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε  2 29.400,00  € 51 

6 ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε   3 32.400,00  €  46 

7* Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε  7 32.400,00  €  46 

8 ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  5 36.000,00  €  40 

9   ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

9 49.200,00  €  18 

 
 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της παρούσας  ως 
προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολής τους κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 

Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε αυθημερόν. Από τον γενόμενο έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι:  

α) ο οικονομικός φορέας    Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε  είχε ορθά συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ, αλλά δεν προσκόμισε 
μέσα στον  φάκελο δικαιολογητικών την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  κατόπιν τούτου  και σε 
εφαρμογή των όρων της οικείας με αρ.πρωτ.48557/4595/24-04-2020 με αριθμ. ΚΗΜΔΗΣ 20PROC006650237 2020-

05-04  Διακήρυξης Διαγωνισμού, όπου αναφέρεται ότι «ο φάκελος δικαιολογητικά συμμετοχής  πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού  να περιέχει ….την εγγύηση συμμετοχής ….» η Επιτροπή Διαγωνισμού έκρινε ομόφωνα απαράδεκτη την 

προσφορά και τον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε   από την περαιτέρω 
διαδικασία του διαγωνισμού.   

Μετά τα παραπάνω και προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών η Ε.Δ με μέριμνα της 
προέδρου της:  
α) μέσω  της εφαρμογής ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών της ψηφιακής πλατφόρμας του ΤΜΕΔΕ  
διαπίστωσε την εγκυρότητα των Ε.Ε που έχουν εκδοθεί μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας του ΤΜΕΔΕ, β) απέστειλε 

επιστολή (μέσω e-mail) στους εκδότες που αναγράφονται για τις Ε.Ε. των Ο.Φ ''ΝΤΑΦΛΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ” και 

''ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ  κ΄  ΣΙΑ Ο.Ε   ''. 
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Από τις σχετικές βεβαιώσεις γνησιότητας (έγγραφο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ),  για την 

εγγυητική επιστολή του Ο.Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ  κ΄  ΣΙΑ Ο.Ε  , καθώς και (έγγραφο της ΕΘΝΙΚΗΣ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΚΟΝΙΤΣΑΣ) για την εγγυητική επιστολή του Ο.Φ. ΝΤΑΦΛΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ διαπιστώθηκε η γνησιότητα των 
υποβληθεισών μη ηλεκτρονικών εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των διαγωνιζόμενων Ο.Φ. Επομένως η Ε.Δ. 
διαπιστώνει ότι όλες οι  εγγυητικές επιστολές συμμετοχής είναι έγκυρες.  
 

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων με α/α 1 « ΝΤΑΦΛΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» μει α/α 4 « ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Χ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ   », και με α/α 8 «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ  κ΄  ΣΙΑ Ο.Ε » είναι  ισότιμες και η τελική σειρά κατάταξης 
τους θα προκύψει με κλήρωση μεταξύ των. 

Από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την 27-05-2020  σε συνέχεια της υπ.΄αριθ.πρωτ.  
56419/5527/21.05.2020 πρόσκλησης του αναπλ/τή προϊσταμένου ΔΤΕ/ΠΗ αναδείχθηκε : 

1ος, ο Οικονομικός φορέας   ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ    

2ος, ο Οικονομικός φορέας   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ  κ΄  ΣΙΑ Ο.Ε  

3ος, ο Οικονομικός φορέας  ΝΤΑΦΛΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

Μετά την ολοκλήρωση των  ανωτέρω ελέγχων  η Ε.Δ. : 

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

ΠΙΝΑΚΑΣ (3) 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

   

Επωνυμία εργοληπτικής επιχείρησης 

α/α 
προσφοράς 

(υποβολής) 

Ποσό 
προσφοράς προ 

ΦΠΑ 

Έκπτωση % 

1 ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ    4 27.600,00 € 54 

2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ  κ΄  ΣΙΑ Ο.Ε      8 27.600,00  € 54 

3 ΝΤΑΦΛΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ     1 27.600,00  € 54 

4 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 28.200,00  € 53 

5 Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε  2 29.400,00  € 51 

6 ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε   3 32.400,00  €  46 

7 ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  5 36.000,00  €  40 

8   ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

9 49.200,00  €  18 

 

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει  μειοδότη  τον οικονομικό φορέα, " ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
", με ποσοστό έκπτωσης 54%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α  27.600,00 € και εισηγείται την ανάθεση της 
σύμβασης  στον εν λόγω μειοδότη. 

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.  
Ιωάννινα       01-06-2020 

Η  Επιτροπή Διαγωνισμού 

                            Η  Πρόεδρος                                      Τα μέλη   

 

                Μαρινέλα  Μπλιθικιώτη          Χρήστος  Καραγιαννίδης 

 

            Άννα Μπάσιου                                                                      
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/761/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, 
για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού 
περιοχής Χαλκιάδων», προϋπολογισμού 74.400,00 € 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 υπ΄ αριθμ. 62749/2018/27-05-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 
διάθεση πίστωσης 74.400,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020» με υποέργο: «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής 
Χαλκιάδων». 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6362/02-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1201/02-06-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται με την αρ. 62797/6127/01-06-
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 συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης, προκειμένου ο 
διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής 
Χαλκιάδων», προϋπολογισμού 74.400,00 € 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. 6362/02-06-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με 
την αριθμ. 62797/6127/01-06-2019 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει 
τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου 
και 

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

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. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/762/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 της αριθμ. 63963/6239/01-06-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: 
«Αντικατάσταση με Υπεύθυνη Δήλωση, των αποδεικτικών μέσων που βεβαιώνουν ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα ‘Γεώργιος Ν. Κυρίτσης & ΣΙΑ Ε.Ε.’, οι 
καταστάσεις της περ. β) της παρ. 22.Α.4 της με αρ. 36751/3235/09-03-2020 διακήρυξης 
(ηλεκτρονικός διαγωνισμός με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 88338)» 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 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. 
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) την υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) 
Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής καθώς και την υπ’ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-
2018). 

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 αριθμ. 10/529/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 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, 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. Την αριθμ. 13/704/22-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
χορήγηση παράτασης προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών για την υποβολή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης προς τον προσωρινό ανάδοχο. 

11. Την αριθμ. πρωτ. 63963/6239/01-06-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (αντίγραφο 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1207/02-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.) με θέμα: 
«Αντικατάσταση με Υπεύθυνη Δήλωση, των αποδεικτικών μέσων που βεβαιώνουν ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα ‘Γεώργιος Ν. Κυρίτσης & ΣΙΑ Ε.Ε.’, οι καταστάσεις 
της περ. β) της παρ. 22.Α.4 της με αρ. 36751/3235/09-03-2020 διακήρυξης (ηλεκτρονικός 
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διαγωνισμός με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 88338)» 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. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 
τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 63963/6239/01-06-2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Αντικατάσταση με Υπεύθυνη Δήλωση, των αποδεικτικών μέσων που 
βεβαιώνουν ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα ‘Γεώργιος Ν. Κυρίτσης & ΣΙΑ Ε.Ε.’, 
οι καταστάσεις της περ. β) της παρ. 22.Α.4 της με αρ. 36751/3235/09-03-2020 διακήρυξης (ηλεκτρονικός 
διαγωνισμός με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 88338)» 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, το κείμενο την οποίας 
παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής: 

«……….. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Πληροφορίες: Κ. Ζάννης 
Τηλ/νο: 26510-87334 

Αποστολή μέσω ΕΣΗΔΗΣ 
 
Ιωάννινα, 1 Ιουνίου 2020 
 
Αρ. Πρωτ. : 63963/6239 
 

ΠΡΟΣ: «ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ - 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.» 

ΕΝΤΑΥΘΑ 

 
ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση με Υπεύθυνη Δήλωση, των αποδεικτικών μέσων που βεβαιώνουν ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα ‘Γεώργιος Ν. Κυρίτσης & ΣΙΑ Ε.Ε.’, οι καταστάσεις 
της περ. β) της παρ. 22.Α.4 της με αρ. 36751/3235/09-03-2020 διακήρυξης (ηλεκτρονικός διαγωνισμός 
με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 88338)» 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

Α. Τις διατάξεις του Ν.4605/2019 « Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ) 
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την 
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί 
( εμπορικό απόρρητο)από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους ( EEL 157 της 
15.06.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
και άλλες διατάξεις » - Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4412/2016. 
Β. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
Γ. Του Π.Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 223Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου». 
Δ. Την με αριθμ. 1/03-01-2011 (ΦΕΚ 37Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κατάταξης 
προσωπικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 
Ε. Την με αρ. 2/03-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου ορισμού Γενικών Διευθυντών και 
Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου. 
Στ. Την με αρ. 3/03-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου ορισμού Προϊσταμένων 
οργανικών μονάδων υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου. 
Ζ. Την υπ’ αριθ. 78431/6596/14-06-2018 (ΑΔΑ : 6ΠΕ97Λ90-6Λ0) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
περί ορισμού Αναπληρώτριας Προϊσταμένης  Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου. 
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Η. Τη με αρ. 10/529/15-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΖΡΚ7Λ9-ΦΓΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία προσωρινός μειοδότης για την κατασκευή 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» 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%. 
Θ. Τη με αριθμ. 48459/4567/08.05.2020 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων προς τον προσωρινό ανάδοχο. 
Ι. Το από 15.05.2020 αίτημα του προσωρινού αναδόχου μέσω της πλατφόρμας διενέργειας των 
ηλεκτρονικών διαγωνισμών του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με το οποίο αιτείται την παράταση της προθεσμίας 
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης κατά δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. 
Κ. Τη με αρ. 13/704/22-05-2020 (ΑΔΑ: 6ΑΓΦ7Λ9-Υ2Η) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας δέκα πέντε (15) 
ημερών για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης προς τον προσωρινό ανάδοχο. 
Κ. Το από 28.05.2020 αίτημα του προσωρινού αναδόχου, μέσω της πλατφόρμας διενέργειας των 
ηλεκτρονικών διαγωνισμών του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., νέας παράτασης της προθεσμίας υποβολής 
δικαιολογητικών κατακύρωσης κατά δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. 
Λ. Την από 01.06.2020 ηλεκτρονική υποβολή των υπολοίπων δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
οικονομικού φορέα: «ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.» μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Μ. Το άρθρο 41ο, παρ. 1, της Π.Ν.Π. που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 84/Α/2020. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 

1. Την αντικατάσταση των αποδεικτικών μέσων, με τα οποία βεβαιώνεται ότι δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπο του οικονομικού φορέα ‘Γεώργιος Ν. Κυρίτσης & ΣΙΑ Ε.Ε.’, οι καταστάσεις της περ. 

β) της παρ. 22.Α.4 της με αρ. 36751/3235/09-03-2020 διακήρυξης (ηλεκτρονικός διαγωνισμός με 
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 88338), με Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής), στην οποία ο 
οικονομικός φορέας θα δηλώνεται ότι: 
α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, β) εξακολουθεί να 
πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και γ) 
υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή 
ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

2. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί και λήγουν εντός του χρονικού διαστήματος της παράτασης, 
ήτοι από 19/5/2020 έως 2/6/2020 θα γίνονται αποδεκτά. 
 

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. 
 
       Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

         ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

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. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/763/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Δίστρατο – Όρια Νομού» προϋπολογισμού 885.000,00 € με 
ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 12/690/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού 
Κόνιτσα – Ελεύθερο – Δίστρατο – Όρια Νομού» προϋπολογισμού 885.000,00 € με ΦΠΑ, με 
τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 5004/06-05-2020 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 51870/4998/06-
05-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
Κ.Α.2018ΕΠ53000001 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 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6089/26-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1146/28-05-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της από 26-05-2020 (mimed-ecb-a-2-id-aa-6230-eba) 
ηλεκτρονικής κλήρωσης από το ΜΗΜΕΔ, εισηγείται την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας 
Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση εκτέλεσης έργου 
«Αποκατάσταση οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Δίστρατο – Όρια Νομού» προϋπολογισμού 
885.000,00 € με ΦΠΑ, με ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού την 19η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα 
γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. 

7. 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 19η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.  
για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Κόνιτσα – 
Ελεύθερο – Δίστρατο – Όρια Νομού» προϋπολογισμού 885.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση 
– αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 
2020», αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως προέκυψαν από  την από 26-05-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών 
από το ΜΗΜΕΔ (mimed-ecb-a-2-id-aa-6230-eba),  και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, 
ως εξής: 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ



-72- 
 

Τακτικά μέλη: 

1 Παπαδημητρίου Μαρία ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Μηχανικών  
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πρόεδρος 

2 Τσιατούρα Αναστασία ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,  στο Δήμο Ζίτσας, τακτικό μέλος 

3 Κωστούλα Όλγα  ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, τακτικό μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη: 

1 Αντώνη – Βλάχου Χαρίκλεια ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Δήμο Ιωαννιτών,  
αναπληρώτρια Προέδρου 

2 Ζέρβας Αθανάσιος Λοιποί ΤΕ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,  
αναπληρωματικό μέλος 

3 Μάργαρη Ευτυχία  ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών στο Δήμο Βορείων 
Τζουμέρκων, 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

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. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/764/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
οδού Ρετσιανά – Καστανιά και διακλάδωση προς Ελάτη», προϋπολογισμού 650.000,00 
€ με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 12/648/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού 
Ρετσιανά – Καστανιά και διακλάδωση προς Ελάτη», προϋπολογισμού 650.000,00 € με 
Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 5005/06-05-2020 εισήγηση 
της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 
163234/16147/06-05-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 
και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ03000010 και τίτλο «Αποκατάσταση 
βατότητας της οδού Τετρακώμου - Φράξου - Καστανιάς» συνολικού προϋπολογισμού 
3.430.000,00 € με ΦΠΑ, για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6255/29-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1169/29-05-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της από 28-05-2020 (mimed-ecb-a-2-id-aa-6257-eba) 
ηλεκτρονικής κλήρωσης από το ΜΗΜΕΔ, εισηγείται την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας 
Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση εκτέλεσης έργου 
«Αποκατάσταση οδού Ρετσιανά – Καστανιά και διακλάδωση προς Ελάτη», 
προϋπολογισμού 650.000,00 € με ΦΠΑ, με ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού την 26η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. 

7. 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 26η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.  
για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Ρετσιανά – 
Καστανιά και διακλάδωση προς Ελάτη», προϋπολογισμού 650.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ03000010 και τίτλο 
«Αποκατάσταση βατότητας της οδού Τετρακώμου - Φράξου - Καστανιάς», αποτελούμενη από 
υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από  την 
από 28-05-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ (mimed-ecb-
a-2-id-aa-6257-eba),  και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 
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Τακτικά μέλη:  

1 Δασούλας Βασίλειος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  στο Δήμο Μετσόβου, Πρόεδρος 

2 Λιλης Παύλος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,  στο Δήμο Μετσόβου, τακτικό μέλος 

3 Καραγιαννίδης Χρήστος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., τακτικό μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη: 

 

1 Μαρκοπούλου 
Μαργαρίτα  

ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΣΤΟ Δήμο Ιωαννιτών,  
αναπληρώτρια  Προέδρου 

2 Ιωάννου Ιωάννα ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Δήμο Ιωαννιτών,  
αναπληρωματικό μέλος 

3 Λώλος Δημήτριος  ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών στο Δήμο Ιωαννιτών, 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

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. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/765/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή 
κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Γέφυρας Καλογήρου – Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη 
Ζέφυρος)», προϋπολογισμού 545.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την αριθμ. 12/655/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την 
οποία: Α. εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 195.000,00 € με ΦΠΑ, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. 
Γέφυρας Καλογήρου – Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη Ζέφυρος)», συνολικού 
προϋπολογισμού 545.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», ενώ η υπόλοιπη δαπάνη, ποσού 
€ 350.000,00 με ΦΠΑ, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.024.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, σύμφωνα με 
τις αριθμ. αριθμ. 3/177/28-01-2020 και 8/450/24-03-2020 αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, και τις με α/α 523 & αρ. πρωτ. 11788/934/28-01-2020 και α/α 970 & αρ. πρωτ. 
41293/3074/24-03-2020 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν 
αντίστοιχα, με α/α 511 και α/α 993 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου και Β. 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, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν 
από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην 
αριθμ. πρωτ. 5217/11-05-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου, με την αριθμ. 53233/5186/11-05-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η., σε 
βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.024.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 (για ποσό € 350.000,00 με ΦΠΑ) και 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση 
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (για ποσό 
€ 195.000,00 με ΦΠΑ). Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, 
με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6256/29-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1170/29-05-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της από 28-05-2020 (mimed-ecb-a-2-id-aa-6256-eba) 
ηλεκτρονικής κλήρωσης από το ΜΗΜΕΔ, εισηγείται την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας 
Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση εκτέλεσης έργου 
«Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Γέφυρας Καλογήρου – Πρέβεζας (θέση 
Λιμποχωβίτη Ζέφυρος)», συνολικού προϋπολογισμού 545.000,00 € με ΦΠΑ, με ημερομηνία 
και ώρα αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού την 19η Ιουνίου 
2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
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Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης την 19η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.  
για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. 
Γέφυρας Καλογήρου – Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη Ζέφυρος)», συνολικού προϋπολογισμού 
545.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.024.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 (για ποσό € 
350.000,00 με ΦΠΑ) και του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου 2018-2020» (για ποσό € 195.000,00 με ΦΠΑ), αποτελούμενη από υπαλλήλους των 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από  την από 28-05-2020 
κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ (mimed-ecb-a-2-id-aa-6256-
eba),  και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

1 Μαχαίρας Γεώργιος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  στο Δήμο Ιωαννιτών,   Πρόεδρος 

2 Κερομύτη Αγνή ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών,  στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., τακτικό μέλος 

3 Οικονόμου Γεώργιος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στο Δήμο Ιωαννιτών, τακτικό μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη: 

1 Μάμαλης Ιωάννης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ιωαννίνων,  
αναπληρωτής Προέδρου 

2 Τσώλα Αλεξάνδρα  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στη Δ.Τ.Ε./Π.Η.,  αναπληρωματικό 
μέλος 

3 Αραμπατζή Ειρήνη  ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών στο Δήμο Ιωαννιτών, 
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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

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. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/766/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού 
Θεριακήσι - Δερβίζιανα - Όρια Νομού», προϋπολογισμού 500.000,00 € 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 
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την αριθμ. 4/244/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 500.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ 9771 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, έργων 
χρηματοδοτούμενων από έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του έργου 
«Βελτίωση οδού Θεριακήσι - Δερβίζιανα - Όρια Νομού». 

6. Την με α/α 648 και αρ. πρωτ. 19189/1442/07-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΛ97Λ9-7ΦΡ) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 500.000,00 για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση οδού 
Θεριακήσι - Δερβίζιανα - Όρια Νομού», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 
071.9771.01.044 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 
2020 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 638 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθμ. 12/647/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Θεριακήσι 
- Δερβίζιανα - Όρια Νομού», προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 5077/07-05-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 52430/5076/07-05-2020 απόφαση της 
Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.044 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 
/ Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, βάσει της αριθμ. 4/244/07-02-2020 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής και της με α/α 648 και αρ. πρωτ. 19189/1442/07-02-2020 (ΑΔΑ: 
ΩΜΛ97Λ9-7ΦΡ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 638 στο 
βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 
Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6355/01-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1199/01-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της από 01-06-2020 (mimed-ecb-a-2-id-aa-6281-eba) 
ηλεκτρονικής κλήρωσης από το ΜΗΜΕΔ, εισηγείται την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας 
Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση εκτέλεσης έργου 
«Βελτίωση οδού Θεριακήσι - Δερβίζιανα - Όρια Νομού», προϋπολογισμού 500.000,00 € με 
ΦΠΑ., με ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού την 26η Ιουνίου  2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της 
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Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης την 26η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. 
για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Θεριακήσι - Δερβίζιανα 
- Όρια Νομού», προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ., σε βάρος των πιστώσεων του 
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.044 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων 
οικ. έτους 2020, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Ηπείρου, όπως προέκυψαν από  την από 01-06-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών 
μελών από το ΜΗΜΕΔ (mimed-ecb-a-2-id-aa-6281-eba),  και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω 
Επιτροπής, ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

1 Λάμπρου Ελευθέριος ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Μηχανικών 
στο Δήμο Πωγωνίου, Πρόεδρος 

2 Καραγιώτη Αικατερίνη ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, στη Δ.Τ.Ε./Π.Η. , τακτικό μέλος 

3 Πατσιά Βασιλική ΠΕ Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος στο Δήμο 
Ζαγορίου, τακτικό μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη: 

1 Μπαμπασίκας Θεόδωρος ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών στο Δήμο 
Ιωαννιτών,  αναπληρωτής  Προέδρου 

2 Καλογήρου Κων/νος Λοιποί ΤΕ στο Δήμο  Ιωαννιτών,  αναπληρωματικό μέλος 

3 Μπαλάφα Παναγιώτα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στο Δήμο Ιωαννιτών, 
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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

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. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/767/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας», αναδόχου 
«MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 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, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5896/26-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1123/25-05-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

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

υπογράφτηκε την 26-09-2019 για  ποσό  26.040,00 € με Φ.Π.Α. 6. Προθεσμίες: Η προθεσμία περαίωσης των 

εργασιών του έργου είναι η 26-01-2019. Με την υπ’ αριθ. 3/197/28-01-2020 απόφαση   της   Οικονομικής   

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

μέχρι την    31-05-2020. 7. Πληρωμές Μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει πληρωμές . 8. Ανακεφαλαιωτικός 

Πίνακας  Έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ. οικ 34979/3106/4-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΡΝΩ7Λ9-ΣΡ0) 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  22-05-2020 αίτηση του 

ζητά παράταση της προθεσμίας περάτωσης του έργου έως 31-07-2020 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, διότι τους 

χειμερινούς μήνες ήταν αδύνατη η εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης, καθώς επίσης λόγω των απαγορεύσεων 

που ισχύουν από την πανδημία του κορωνοϊού και εισηγείται την έγκριση παράτασης  της προθεσμίας 

περαίωσης του έργου μέχρι 31-07-2020 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 31-07-2020 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 31-07-2020..….». 

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 «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας», αναδόχου «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/768/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Φούρκα – Σαμαρίνα – όρια 
νομού», αναδόχου «ΑΚΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ. ΙΚΕ», μέχρι την 30-09-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
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 για το θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5950/26-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1131/27-05-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«….5. ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και του κ. Βασίλειου Χριστιά 

του Θεοχάρη Ε.Δ.Ε., νόμιμου εκπροσώπου του αναδόχου Οικονομικού Φορέα «ΑΚΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

Μ. ΙΚΕ», υπεγράφη στις 09-10-2019 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 65.472,00€ (εκ 

του οποίου 38.901,37€  για εργασίες, 7.002,25€ για Γενικά έξοδα και Ο.Ε., 6.885,54€ για απρόβλεπτες  

δαπάνες, 10,84€ για αναθεώρηση  εργασιών και  12.672,00€ 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. λήγει στις 09-02-2020. Με την αριθμ. 4/234/07-02-2020 απόφαση της 

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

συμβατικών εργασιών του έργου μέχρι την 09-06-2020. 7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ Δεν έχει 

συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.). 8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΟΥ  ΕΧΟΥΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ  

ΜΕΧΡΙ  ΣΗΜΕΡΑ Δεν έχουν εκτελεσθεί εργασίες μέχρι σήμερα. 9.  ΕΙΔΙΚΑ Ο ανάδοχος στην αίτησή του 

εκθέτει τους λόγους για τους οποίους ζητάει παράταση της  προθεσμίας περαίωσης του έργου. Συγκεκριμένα 

επικαλείται δυσκολίες κατά την κατασκευή του έργου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις – 

παγετός, κλπ.) που επικρατούν στη θέση που βρίσκεται το έργο 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 που επικρατούν στη 

θέση που βρίσκεται το έργο (έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, κλπ.) 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 30-09-2020 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 βατότητας επαρχιακής οδού Φούρκα – Σαμαρίνα – όρια νομού», αναδόχου 
«ΑΚΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ. ΙΚΕ», μέχρι την 30-09-2020, 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/769/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Άρτας - Τρικάλων», αναδόχου 
«ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Δ.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, 
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. 6096/27-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1137/27-05-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

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

υπογράφτηκε την 30-09-2019 για  ποσό  25.296,00 € με Φ.Π.Α. 6. Προθεσμίες: Η προθεσμία περαίωσης των 

εργασιών του έργου  ήταν η 30-01-2019. Με την υπ’ αριθ. 3/196/28-01-2020 απόφαση της Οικονομικής   

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

μέχρι την    31-05-2020. 7. Πληρωμές Μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει πληρωμές.8. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 

Έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ. 17065/16763/1-11-2019 (ΑΔΑ: 65ΖΒ7Λ9-1Λ1) 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  27-05-2020 αίτηση του ζητά παράταση της 

προθεσμίας περάτωσης του έργου έως 31-07-2020 με αναθεώρηση για την  ολοκλήρωση των εργασιών, λόγω 

των έκτακτων συνθηκών και των απαγορεύσεων που ισχύουν από την πανδημία του κορωνοϊού. 2. Απόψεις 

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

χειμερινούς μήνες ήταν αδύνατη η εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης, καθώς επίσης λόγω των απαγορεύσεων 

που ισχύουν από την πανδημία του κορωνοϊού και εισηγείται την έγκριση παράτασης  της προθεσμίας 

περαίωσης του έργου μέχρι 31-07-2020 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 31-07-2020 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 31-07-2020….». 

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 «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Άρτας - Τρικάλων», αναδόχου «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ Β. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Δ.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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/770/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση σύνδεσης επαρχιακού οδικού δικτύου με Άνω Πεδινά 
Ζαγορίου», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-08-2020. 

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/
ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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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 για το θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3566/26-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1138/27-05-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…. 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου 

υπογράφηκε την  21-11-2019 για ποσό 28.200,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης 

του έργου ορίστηκε σε τέσσερις  (04) μήνες με λήξη την  21-03-2020. 7. Με την από 19-03-2020 αίτησή του, 

ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 31-08-2020 για τους 

λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8.Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 

την 31-08-2020, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16. Και επειδή  Ο χρόνος παράτασης έως την  31-08-

2020 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας, το οποίο δεν 

κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί, λόγω των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν για την πανδημία, όπως και 

των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στη περιοχή κατά τους χειμερινούς μήνες.  Έως σήμερα 

έχει υλοποιηθεί το 85,00% των εργασιών του έργου και απαιτείται επιπλέον χρόνος για την αποπεράτωση των 

υπολειπομένων ασφαλτικών εργασιών, όπως επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα θα γίνει σύνταξη ΑΠΕ και οι 

διαδικασίας κλεισίματος του φακέλου της εργολαβίας. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της 

προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο  έληξε  την  21-03-2020 μέχρι την 31-08-2020, και χωρίς άλλη 

απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου ....». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση σύνδεσης επαρχιακού οδικού δικτύου με Άνω Πεδινά Ζαγορίου», αναδόχου 
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-08-2020, 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/771/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας συνδετήριας οδού Ελαίας – Φιλιατών με Κάτω 
Ξέχωρο», αναδόχου τεχνικής εταιρείας «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», μέχρι την 30-09-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
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. 60281/5932/26-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1139/27-05-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:   

«…  5.  Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου 

υπογράφηκε την  03-09-2019 για ποσό  40.800,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του 

έργου ορίστηκε σε τέσσερις (04) μήνες με λήξη την 03-01-2020 και με την υπ’ αριθ. 36/2822/12-12-2019 

απόφαση της Ο.Ε.Π.Η. εγκρίθηκε η 1η παράσταση προθεσμίας των εργασιών έως τις 30-06-2020. 7. Με την 

από 22-05-2020 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, 

μέχρι την 30-09-2020 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης του έργου μέχρι την 30-09-2020, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του 

φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16. Και επειδή Ο χρόνος 

παράτασης έως την  30-09-2020 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της 

εργολαβίας, το οποίο δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί, λόγω των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν 

για την πανδημία. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 90,00% των εργασιών του έργου και απαιτείται επιπλέον 

χρόνος για την αποπεράτωση των  υπολειπομένων εργασιών, όπως επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα θα γίνει 

σύνταξη ΑΠΕ και οι διαδικασίας κλεισίματος του φακέλου της εργολαβίας. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση 

παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο  λήγει  την 30-06-2020 μέχρι την 30-09-2020, και 

χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας συνδετήριας οδού Ελαίας – Φιλιατών με Κάτω Ξέχωρο», αναδόχου 
τεχνικής εταιρείας «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», μέχρι την 30-09-2020, 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/772/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση επαρχιακής οδού Κουτσελιό – Ελληνικό – Καλέντζι – Πηγάδια – 
Πλατανούσα – Δαφνωτή», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-08-2020. 

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 Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3419/26-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1140/27-05-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…. 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου 

υπογράφηκε την 09-10-2019 για ποσό  67.430,82€ χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του 

έργου ορίστηκε σε έξι (06) μήνες με λήξη την  09-04-2020. 7. Με την από 12-03-2020 αίτησή του, ο ανάδοχος 

ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 31-08-2020 για τους λόγους που 

αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-08-

2020, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16. Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την 31-08-2020 θεωρείται 

επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας, το οποίο δεν κατέστη δυνατό να 

ολοκληρωθεί, λόγω των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν στα πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας. Έως 

σήμερα έχει υλοποιηθεί το 40,00% των εργασιών του έργου και απαιτείται επιπλέον χρόνος για την 

ολοκλήρωση των υπολειπομένων εργασιών που αφορούν την κατασκευή αντιολισθηρών ασφαλτοταπήτων, 

καθώς και την σύνταξη Α.Π.Ε. και το κλείσιμο του φακέλου της εργολαβίας. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση 

παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο έληξε την 09-04-2020 μέχρι την  31-08-2020, και 

χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου..........». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Βελτίωση επαρχιακής οδού Κουτσελιό – Ελληνικό – Καλέντζι – Πηγάδια – Πλατανούσα – 
Δαφνωτή», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-08-2020, 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/773/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Δριμίτσα μετά από πλημμύρες και 
σύνδεσή της με την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας», αναδόχου ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε., μέχρι την 30-09-
2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
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 για το θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5933/26-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1141/27-05-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…. 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου 

υπογράφηκε την 06-08-2019 για ποσό  37.000,00€ χωρίς το Φ.Π.Α.  6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης 

του έργου ορίστηκε σε έξι (06) μήνες με λήξη την  06-02-2020 και με την υπ’ αριθ. 1/36/10-01-2020 απόφαση 

της Ο.Ε.Π.Η., εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως τις 30-06-2020. 7. Με την 

από 22-05-2020 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, 

μέχρι την 30-09-2020 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης 

προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-09-2020, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το 

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

 Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την  30-09-2020 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού 

αντικειμένου της εργολαβίας, το οποίο δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί, λόγω των περιοριστικών μέτρων 

που λήφθηκαν για την πανδημία. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 95,00% των εργασιών του έργου και 

απαιτείται επιπλέον χρόνος για την αποπεράτωση των  υπολειπομένων εργασιών, όπως επίσης στο ίδιο χρονικό 

διάστημα θα γίνει σύνταξη ΑΠΕ και οι διαδικασίας κλεισίματος του φακέλου της εργολαβίας.  

 Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει  την     

30-06-2020 μέχρι την 30-09-2020, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του 

έργου ....». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Δριμίτσα μετά από πλημμύρες και σύνδεσή της με την 
Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας», αναδόχου ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε., μέχρι την 30-09-2020, 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/774/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση 
Πλαταριά)», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», μέχρι 30-09-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
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 για το θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5931/26-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1142/27-05-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… 8. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου 

υπογράφηκε την  25-09-2019 για ποσό   252.932,44€ χωρίς το Φ.Π.Α. 9. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης 

του έργου ορίστηκε σε έξι (06) μήνες με λήξη την  25-03-2020 και με την υπ’ αριθ. 5/282/18-02-2020 απόφαση 

της Ο.Ε.Π.Η. εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως στις 30-06-2020. 10. Με την 

από 22-05-2020 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, 

μέχρι την 30-09-2020 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 11. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης 

προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-09-2020, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το 

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

Και επειδή  Ο χρόνος παράτασης έως την 30-09-2020 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού 

αντικειμένου της εργολαβίας, το οποίο δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί, λόγω των περιοριστικών μέτρων 

που λήφθηκαν στα πλαίσια της πανδημία και είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στις εργασίες μεταφοράς 

του δικτύου αρμοδιότητας της ΔΕΔΔΗΕ, για την ολοκλήρωση της κατασκευής. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί 

το 95,00% των εργασιών του έργου και απαιτείται επιπλέον χρόνος για την αποπεράτωση των  υπολειπομένων 

εργασιών, όπως επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα θα γίνει σύνταξη ΑΠΕ και οι διαδικασίας κλεισίματος του 

φακέλου της εργολαβίας.  

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει την  30-

06-2020 μέχρι την 30-09-2020, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του 

έργου.....». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση Πλαταριά)», αναδόχου 
«ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», μέχρι 30-09-2020, 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/775/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού περιοχής Κλειδωνιάς προς Μπουραζάνι για 
εξυπηρέτηση παραγωγικών μονάδων», αναδόχου τεχνικής εταιρείας «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Ε.Π.Ε.»., μέχρι την 25-10-2020. 

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5948/01-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1184/01-06-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«…. 5.  ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και του κ. Ιωάννη Ράπτη 

Ε.Δ.Ε., νόμιμου εκπροσώπου του αναδόχου Οικονομικού Φορέα «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», 

υπεγράφη στις 25-02-2020 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 80.493,07€  με Φ.Π.Α. (εκ 

του οποίου 47.830,32€  για εργασίες, 8.609,46€ για Γενικά έξοδα και Ο.Ε., 8.465,97€ για απρόβλεπτες  

δαπάνες, 8,02€ για αναθεώρηση εργασιών και 15.579,30€ 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 25-06-2020. 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 

της απαγόρευσης κυκλοφορίας σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 

λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του covid-19, για την έναρξη και ολοκλήρωση των εργασιών του έργου 

του θέματος. Η υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας το βάσιμο των κατωτέρω λόγων: Η απαγόρευση της 

κυκλοφορίας σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, λόγω της εξάπλωσης 

της πανδημίας του covid-19 δεν κατέστησε δυνατή την έναρξη των εργασιών του έργου 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 25-10-2020 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 οδού περιοχής Κλειδωνιάς προς Μπουραζάνι για εξυπηρέτηση παραγωγικών 
μονάδων», αναδόχου τεχνικής εταιρείας «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», μέχρι την 25-10-2020, 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

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. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/776/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - Αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου 
Μηνά Δικόρφου», αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΝΑΚΗ, μέχρι την 30-09-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6125/01-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1194/01-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«….5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου 

υπογράφηκε την 19-04-2019  για ποσό 6.411,11 €, χωρίς το Φ.Π.Α.. 6. Ο συμβατικός χρόνος για την περαίωση 

των εργασιών είναι 180 ημέρες και έληξε την 19-10-2019.7. Ο ανάδοχος ζήτησε και πήρε α΄ παράταση έως 

19-12-2019  σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 32/2530/29-10-2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου και β΄ παράταση έως 30-05-20 σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 37/2924/23-12-2019 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 8. Ο Ανάδοχός ζητά εκ νέου παράταση, μέχρι 30-09-

2020 για την ολοκλήρωση των εργασιών, εξαιτίας της καραντίνας του covid-19 και επειδή προέκυψαν νέες 

εργασίες και απαιτείται η σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ). Mε αυτό το δεδομένο και το 

γεγονός ότι έχει εκτελεστεί το 50% των εργασιών, η Υπηρεσία κρίνει βάσιμους τους λόγους που περιγράφονται 

στην αίτησή του. Ύστερα από τα παραπάνω και   προκειμένου να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες  εργασίες 

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 30-09-2020. 

Συνημμένα :  Η από 17-12-2019 αίτηση του αναδόχου..….». 

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 «Συντήρηση - Αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Μηνά 
Δικόρφου», αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΝΑΚΗ, μέχρι την 30-09-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

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. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/777/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κοπή μεγάλων ξερών δέντρων και συντήρηση καστανιών στο έρεισμα της Ε.Ο. 
Ιωαννίνων - Μετσόβου (από διασταύρωση Εγνατίας έως είσοδο Μετσόβου) (παροχή 
υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4616/19-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1072/20-05-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη  

1. Μετά τη σύσταση της Τροχαίας  Μετσόβου και της αυτοψία υπαλλήλου της υπηρεσίας μας , διαπιστώσαμε 

ότι υπάρχουν πολλά μεγάλα δέντρα (λεύκες-πεύκα) στα ερείσματα της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Μετσόβου τα 

περισσότερα είναι ξερά  και πολλά έχουν πάρει μεγάλη κλήση προς το δρόμο  και ενέχουν κίνδυνο να πέσουν 

με κάποιες άσχημες καιρικές συνθήκες και να έχουμε ατύχημα σε κάποιο διερχόμενο αυτοκίνητο. Επίσης θα 

πρέπει να γίνει η συντήρηση εκατό Καστανιών που είχαμε φυτέψει  πέρυσι κατά μήκος της Εθνικής για την 

προστασία των πρανών ,αυτές θέλουν στήριξη λίπανση και συνεχόμενο πότισμα, για δύο συνεχόμενα χρόνια 

ώστε να ριζώσουν καλά. 

2. Την  με  αριθμ. : 48691/1612/27-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: >.  ΕΡΓΟ: « Συντήρηση, συμπλήρωση 

και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000000 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με 

Φ.Π.Α.). με υποέργο «Κοπή μεγάλων ξερών δέντρων και συντήρηση καστανιών στο έρεισμα της Ε.Ο. 

Ιωαννίνων- Μετσόβου (από διασταύρωση Εγνατίας έως είσοδο Μετσόβου)>>(παροχή υπηρεσιών) >.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Κοπή μεγάλων ξερών δέντρων και 

συντήρηση καστανιών στο έρεισμα της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Μετσόβου (από διασταύρωση Εγνατίας έως είσοδο 

Μετσόβου)>>(παροχή υπηρεσιών) >.  ΕΡΓΟ: « Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο 

Εθνικό Οδικό Δίκτυο   Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019. 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 Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 
2017-2019», για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή μεγάλων ξερών δέντρων 
και συντήρηση καστανιών στο έρεισμα της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Μετσόβου (από διασταύρωση Εγνατίας έως 
είσοδο Μετσόβου)» (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή υπάρχει άμεση ανάγκη 
κοπής των μεγάλων και ξερών δέντρων (λεύκες-πεύκα) στα ερείσματα της εθνικής οδού Ιωαννίνων-
Μετσόβου, διότι έχουν κλίση προς το δρόμο, με κίνδυνο, λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών, πτώσης 
αυτών και πρόκλησης ατυχήματος σε διερχόμενο αυτοκίνητο, ενώ επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η 
συντήρηση εκατό καστανιών με στήριξη, λίπασμα και πότισμα, για δύο συνεχόμενα έτη, ώστε να 
ριζώσουν καλά και ως εκ τούτου να  διασφαλιστεί η προστασία των πρανών. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

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. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/778/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση οδού προς Αγία Παρασκευή Κόνιτσας 
(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 

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 6129/29-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1173/29-05-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  

«…  Παίρνοντας υπόψη  

Ως αποτέλεσμα των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κόνιτσας, 

ήταν το οδικό δίκτυο της περιοχής να υποστεί μεγάλες φθορές. Συγκεκριμένα, από αυτοψία μηχανικών του 

Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, διαπιστώθηκε, 

ότι στην επαρχιακή οδό προς Αγία Παρασκευή Κόνιτσας  έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα βατότητας, 

το οδόστρωμα έχει υποστεί έντονες θραύσεις - καθιζήσεις - διαβρώσεις, με αποτέλεσμα η διέλευσή να 

διεξάγεται πλέον με δυσκολία και επικινδυνότητα. 

Οι έντονες βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στην περιοχή, είχαν σαν συνέπεια ο μεγάλος όγκος νερού που 

δέχθηκε η περιοχή σε συνδυασμό με την έλλειψη τεχνικών σε σημεία, επενδεδυμένων τάφρων  κατά μήκος της 

οδού, ώστε η απομάκρυνση των όμβριων υδάτων να γίνεται με ασφάλεια, αυτά να ρέουν ανεξέλεγκτα και να 

εισέρχονται στην βάση της οδοστρωσίας, με αποτέλεσμα την δημιουργία ρωγμών και καθιζήσεων στην 

επιφάνεια του οδοστρώματος, να διαβρώνουν τον ασφαλτοτάπητα, ακόμη και τα υλικά οδοστρωσίας ( αδρανή 

υλικά υπόβασης – βάσης).  

 Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας  λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την 

περιοχή εξέδωσε την με αρίθμ. πρωτ.: 8182/18-11-2019  απόφαση, με την οποία  κηρύχθηκε σε κατάσταση 

Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας περιοχές της Ηπείρου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 

την άμεση διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις), που προέκυψαν από έντονα καιρικά 

φαινόμενα (  έντονες βροχοπτώσεις) και η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κόνιτσας της Π.Ε.  Ιωαννίνων .  

2. Την  με  αριθμ. : 62755/2020/27-05-2020 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 : «Άμεση αποκατάσταση οδού προς Αγία Παρασκευή Κόνιτσας ( προμήθεια 

υλικών)».) » 

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

Αγία Παρασκευή Κόνιτσας (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.)..…». 

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 «Άμεση αποκατάσταση οδού προς Αγία Παρασκευή Κόνιτσας (προμήθεια 
υλικών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια υλικών για την 
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αποκατάσταση της οδού προς Αγία Παρασκευή Κόνιτσας, στην οποία έχουν δημιουργηθεί 
σοβαρά προβλήματα βατότητας, και το οδόστρωμα έχει υποστεί έντονες θραύσεις - καθιζήσεις 
- διαβρώσεις, με αποτέλεσμα η διέλευσή να διεξάγεται πλέον με δυσκολία και επικινδυνότητα, 
λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή, ενώ επιπλέον, οι 
έντονες βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στην περιοχή είχαν ως αποτέλεσμα τη μη ασφαλή 
απομάκρυνση των όμβριων υδάτων και την ανεξέλεγκτη ροή  και εισροή αυτών στη βάση της 
οδοστρωσίας  και ως εκ τούτου την δημιουργία ρωγμών και καθιζήσεων στην επιφάνεια του 
οδοστρώματος, και τη διάβρωση τόσο του ασφαλτοτάπητα, όσο και των υλικών  οδοστρωσίας 
(αδρανή υλικά υπόβασης – βάσης). 

 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

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. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/779/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προστατευτικά γραφείων από Plexiglas λόγω κορονοϊού». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6337/01-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1200/02-06-2020 
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.   65147/2108  από   01-06-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  8.000,00€ με το ΦΠΑ 

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

2020ΕΠ53000000 και τίτλο : «Επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 

2020-2022», Υποέργο: «Προστατευτικά γραφείων από Plexiglas λόγω κορονοϊού». 

Και Επειδή 

Για την αντιμετώπιση της  πανδημίας του covid-19, σε ορισμένα γραφεία απαιτείται η τοποθέτηση 

προστατευτικού από Plexiglas, λόγω του μεγάλου αριθμού πολιτών που προσέρχονται σε αυτά..  
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου : «Προστατευτικά γραφείων από Plexiglas λόγω 

κορονοιού», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ  530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000000, 

προϋπολογισμού: 8.000,00€ (με Φ.Π.Α.)  ….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 8.000,00 € με Φ.Π.Α.  και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000000 και τίτλο 
«Επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την υλοποίηση 
του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προστατευτικά γραφείων από Plexiglas λόγω κορονοϊού», 
επειδή απαιτείται, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19, σε ορισμένα γραφεία της 
Περιφέρειας Ηπείρου, η τοποθέτηση προστατευτικού από Plexiglas, για λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο 
αριθμό πολιτών που προσέρχονται σε αυτά. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

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. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/780/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 του από 15-05-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-08-2019 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας στην 25η επαρχιακή οδό (Σκαμνέλι – 
Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι)», προϋπολογισμού 245.000,00  € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/1295/17-05-2019 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 Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας στην 
25η επαρχιακή οδό (Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι)», προϋπολογισμού 
245.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 6959/16-05-
2019 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την 
αριθμ. 72136/6905/14-05-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η 
διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 
2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν 
την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018», για την 
υλοποίηση του υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

6. Την αριθμ. 22/1749/12-07-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού του 
θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 11-07-2019 (ταυτότητα κλήρωσης: mimed-ecb-a-
2-id-aa-3952-eba-2019-07-11) κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το 
ΜΗΜΕΔ. 

7. Την αριθμ. 25/1960/08-08-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η αριθμ. πρωτ. 117961/11524/31-07-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
περί απόσυρσης προσφοράς οικονομικού φορέα στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας στην 25η επαρχιακή οδό 
(Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι)», προϋπολογισμού 245.000,00 € με ΦΠΑ, 
με α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 83707. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4483/19-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1113/22-05-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
προς έγκριση, το από 15-05-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 02-08-2019 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΝΤΑΦΛΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ», ο οποίος προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση 58,15% και την 
χαμηλότερη τιμή 82.684,79 (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
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Εγκρίνει το από 15-05-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-08-2019 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 83707 για την κατασκευή 
του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας στην 25η επαρχιακή οδό (Σκαμνέλι 
– Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι)», προϋπολογισμού 245.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα 
αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το 
διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση 
και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός 
μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ», ο οποίος 
προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση 58,15% και την χαμηλότερη τιμή 82.684,79 (μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), όπως αναλύεται κατωτέρω, ως εξής: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Ποσό Προσφοράς  

εργασιών: 
              60.919,92 € 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:               10.965,59 € 

Σύνολο:               71.885,51 € 

Απρόβλεπτα 15%:               10.782,83 € 

Σύνολο:               82.668,34 € 

Αναθεώρηση:                      16,45 € 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:               82.684,79 € 

ΦΠΑ 24% :               19.844,35 € 

Σύνολο με ΦΠΑ:             102.529,14 € 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

1 ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  
(Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) 

 

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του 

έργου: 

"Αποκατάσταση Βατότητας στην 25η Επαρχιακή οδό (Σκαμνέλι-Ηλιοχώρι-Βρυσοχώρι-

Παλαιοσέλι)"  

προϋπολογισμού 245.000,00 € (197.580,64€ για εργασίες και 47.419,35€ για ΦΠΑ 24%) 

Στα Ιωάννινα, στις 2-8-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Ιωάννης Γιαννούσης, Αγρ. Τοπ/φος Μηχανικός Π.Ε.- Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη 

Δ.Τ.Ε./Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Π.Η., πρόεδρος 

2. Αδαμαντία Τσιατούρα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στο Δήμο Ζίτσας, τακτικό μέλος 

3. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., στη Δ.Τ.Ε./Περιφερειακής 

Ενότητας Ιωαννίνων Π.Η, τακτικό μέλος 

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

αριθ. 22/1749/12-07-2019 (ΑΔΑ: Ω1ΩΒ7Λ9-ΟΗ1) απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα και με το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης (ταυτότητα 

κλήρωσης: mimed-ecb-a-2-id-aa-3952-eba-2019-07-11-11:45:00.0000), συνήλθαμε σε 

συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

προσφορών των Οικονομικών Φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α.Σ. 83707). 

Λαμβάνοντας παράλληλα υπ όψη: 

Την με αρ. πρωτ. 106626/10302/12-7-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005260334 2019-07-12) Διακήρυξη 

του Διαγωνισμού του έργου. 

Την υπ. αριθ. 82212/7982/12-7-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005260071 2019-07-12, ΑΔΑ: Ψ7Ε07Λ9-

ΖΥΕ) Προκήρυξη του Διαγωνισμού. 
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Των άρθρων 15, 18 και 19 της Διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 

των προσφορών ορίζονταν η 29η Ιουλίου 2019 και ο χρόνος ισχύος τους και δέσμευσης των 

συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων ορίζονταν στους έξι (6) μήνες (από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών) και ο αντίστοιχος χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών 

συμμετοχής για τριάντα (30) επιπλέον, (ήτοι μέχρι 29-2-2020 σύμφωνα με το συνδυασμό των άρθρων 

15-18 και 19 της Διακήρυξης και αναφερόμενη ώς 30-3-2020 στην παρ. 15.3) . 

 

 Με την διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης να προσδιορίζεται από την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών 

ομοειδών εργασιών, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν4412/2016.  

Του άρθρου 18 της Διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών ορίζονταν η 2η Αυγούστου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. 

 Σε συνέχεια έκδοσης της από 29/7/2019 "Πιστοποίησης Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, περί "Τεχνικής 

αδυναμίας λειτουργίας των ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ από το Σάββατο 27/7/2019 και ώρα 9:00 εως την 

Δευτέρα 29/7/2019 και ώρα 13:00. 

 Από την Δνση Τεχνικών Έργων ΠΕΙ, με το υπ αριθ. 116173/11303/30-7-2019 έγγραφο 

χορηγήθηκε "Παράταση υποβολής προσφορών στους ανοιχτούς διαγωνισμούς των έργων με κωδικούς 

ΕΣΗΔΗΣ 83720 και 83707 (όπου αφορούσε το έργου του διαγωνισμού)", για το διάστημα από 30-7-2019 

και ώρα 10:00 εώς 01-8-2019 και ώρα 15:00. Με σχετική ενημέρωση του συστήματος του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

 Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών που ήταν ορισμένη για τις 2 

Αυγούστου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. παρέμεινε αμετάβλητη. 

 Σε συνέχεια σχετικού αιτήματος με ημερομηνία 31-7-2019 (13:43:39 μέσω ηλεκτρονικού 

συστήματος του διαγωνισμού) του Οικονομικού Φορέα Ντάφλη Γεώργιου περί" Ακύρωση της 

Προσφοράς με δικαίωμα επανυποβολής σύμφωνα με την παράταση υποβολής προσφορών που 

δόθηκε εώς 01-8-2019 και ώρα 15:00" για τον διαγωνισμό του έργου, λόγω έγκαιρης υποβολής 

αλλά παράλληλα προφορικής εκδήλωσης του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης σε 

αντίστοιχους Οικονομικούς Φορείς πρίν την γνωστοποίηση της σχετικής παράτασης. 

 Εκδόθηκε η υπ. αριθ. 117961/11524/31-7-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου 

περί απόσυρσης της από 26-7-2019 (14:37:41) προσφοράς του Οικονομικού Φορέα "Γεώργιος 

Ντάφλης" για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο Αποκατάσταση Βατότητας στην 25η Επαρχιακή 

οδό (Σκαμνέλι-Ηλιοχώρι-Βρυσοχώρι-Παλαιοσέλι), προκειμένου να καταστεί εφικτή η 
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δυνατότητα επανυποβολής σχετικής προσφοράς στα πλαίσια της σχετικής παράτασης εώς 1-8-

2019 και ώρα 15:00. 

 Ακολούθησε σχετική έκδοση της υπ. αριθ.25/1960/8-8-2019 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής ΠΗ, επικύρωσης της υπ. αριθ. 117961/11524/31-7-2019 απόφασης του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Επιτροπής κατά την ημέρα του Διαγωνισμού 

(2-8-2019) αφού διαπίστωσε ότι υπήρχε απαρτία των μελών της Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη 

της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 83707. 

 

Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά  επτά (7) φάκελοι προσφοράς, όπως 

εμφανίζονται στον Πίνακα 1: 

 

Πίνακας 1: Κατάλογος Συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων κατά σειρά υποβολής προσφοράς. 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
Χρονική Στιγμή 

Προσφοράς 

1 ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 29/07/2019 13:48:07 

2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 29/07/2019 14:01:56 

3 ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 29/07/2019 14:06:59 

4 ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/07/2019 15:56:38 

5 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 31/07/2019 18:24:19 

6 ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01/08/2019 14:20:49 

7 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 01/08/2019 14:34:03 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».  

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και 

αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, 

βάσει 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. 

Ακολούθως, όλες οι προσφορές καταχωρήθηκαν σε Πίνακα κατά τη Σειρά Μειοδοσίας, 

αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).  

 

Πίνακας 2: Πινάκας Συμμετεχόντων κατά σειρά Μειοδοσίας. 

Α
/
Α 

Α/
Α 
κατ

Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

http://www.promitheus.gov.gr/
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αθ. 

1 127929 ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 58,15% 
2 127893 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 55,36% 
3 127734 ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 51,49% 
4 127733 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 47,15% 
5 127997 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 42,11% 
6 127984 ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 37,36% 
7 127685 ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 30,64% 

 

Στην συνέχεια στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», 

αναρτήθηκε ο σχετικός Κατάλογος των συμμετεχόντων Οικονομικών Φορεών με Σειρά 

Μειοδοσίας ψηφιακά υπογεγραμμένος, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

Επίσης αποστάλθηκε σχετικό ενημερωτικό μήνυμα (2/8/2019, 11:18:44) προς όλους 

τους συμμετέχοντες με συνημμένο τον σχετικό πίνακα Συμμετεχόντων κατά σειρά Μειοδοσίας, 

προς ενημέρωση τους. 

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και 

ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24 της 

διακήρυξης και ειδικότερα το περιεχόμενο του υποφακέλου με ένδειξη "Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής" και "Οικονομικής Προσφοράς".  

Σύμφωνα με την παρ. 24.2 της διακήρυξης ο φάκελος "Δικαιολογητικών Συμμετοχής", 

πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) και την εγγυητική επιστολή του άρθρου 15 της διακήρυξης.  

Πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος των ΤΕΥΔ του κάθε συμμετέχοντα Οικονομικού Φορέα.  

Ακολούθησε η έκδοση και ο έλεγχος των σχετικών στοιχείων (Στοιχεία Εταιρείας, Κατηγορίες 

Έργου, Στελέχη, Ενημερότητα) των Πτυχίων ΜΕΕΠ των συμμετεχόντων μέσο της σχετικής ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας (http://www.ypexd15.gr), για όλους τους Οικονομικούς Φορείς, αφού δεν είχαν 

συμπεριληφθεί αντίγραφα των σχετικών Πτυχίων στα δικαιολογητικά για τους περισσότερους από τους 

συμμετέχοντες. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.5β της διακήρυξης, οι διαγωνιζόμενοι, εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 

υποχρεούνται να προσκομίσουν την πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σε 

σφραγισμένο φάκελο. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης 

(π.χ. εγγυήσεις του  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.  

Από τις υποβληθείσες προσφορές, οι τέσσερις (4) ήταν εγγυήσεις συμμετοχής του 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.(ηλεκτρονικής έκδοσης) και αφορούσαν τους 2ο (με χρόνο ισχύος 310 ημέρες από την 

ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού), 3ο (με χρόνο ισχύος 300 ημέρες από την ημέρα 

http://www.ypexd15.gr/Default.aspx?tabid=130
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διεξαγωγής του διαγωνισμού), 5ο (με χρόνο ισχύος 310 ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής του 

διαγωνισμού) και 7ο (με χρόνο ισχύος 220 ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού), 

κατά σειρά μειοδοσίας συμμετέχοντες.  

Μια (1) εγγύηση της Εθνικής Τράπεζας (Κόνιτσας, για τον 1ο Κατά Σειρά κατάταξης 

Μειοδότη και χρόνο ισχύος μέχρι τις 17-4-2020), μία (1) της Συνεταιριστική Τράπεζας Ηπείρου 

(Κεντρικό Κατάστημα Ιωαννίνων, για τον 4ο Κατά Σειρά κατάταξης Μειοδότη και χρόνο ισχύος 

μέχρι τις 29-7-2020), μία (1) της Attica Bank (Κατάστημα Ιωαννίνων, για τον 6ο Κατά Σειρά 

κατάταξης Μειοδότη και χρόνο ισχύος μέχρι τις 3-6-2020).  

Για τις τέσσερις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές ηλεκτρονικής έκδοσης του 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., η Επιτροπή προέβη σε έλεγχό τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ταμείου, 

και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους με την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων εγκυρότητας.  

Για τις υπόλοιπες εγγυητικές επιστολές η Επιτροπή Διαγωνισμού (μέσω του προέδρου) 

διαβίβασε έγγραφο αιτήματος επικύρωσης της γνησιότητας τους (Αρ. πρωτ. 119283/11678/2-

8-2019), προς τους εκδοτικούς Τραπεζικού Οργανισμούς που αναγράφονταν στις υποβληθείσες 

εγγυητικές επιστολές. Από τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής 

αποστάλθηκαν σχετικές επιστολές επιβεβαίωσης από:  

 Την Εθνική Τράπεζα Της Ελλάδος (Κατάστημα Κόνιτσας 38600, με την επιστολή με αρ. 

πρωτ. 100481675_19 Τράπεζας και Υπ. αρ. πρωτ. 124852/12400/14-8-2019).  

Για την συγκεκριμένη Εγγυητική επιστολή με στοιχεία Αριθ. 386/701467-8, ημερομηνία 

18/7/2019 για το ποσό των 3.950€ και που αφορούσε τον 1ο κατά σειρά μειοδοσίας 

Οικονομικό Φορέα, Ντάφλη Γεώργιο, προσκομίστηκε η πρωτότυπη Εγγυητική 

συμμετοχής με την υπ. αριθ. 115839/112729-7-2019 υποβολή.  

 Την Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου με επιστολή εκδοθείσα στις 7-8-2019 και η οποία 

έλαβε το υπ. αρ. πρωτ.122030/12063/8-8-2019). 

Για την συγκεκριμένη Εγγυητκή επιστολή με στοιχεία Νο 010/914495/26-7-2019, 

ημερομηνία 26/7/2019 για το ποσό των 4.000€ και η οποία αφορούσε τον 4ο κατα σειρά 

Μειοδοσίας Ανάδοχο ("Βασιλειο Κούγκουλη & ΣΙΑ ΟΕ), επισημαίνεται ότι δεν 

προσκομίστηκε το πρωτότυπο στέλεχος της, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, παρ. β της 

Διακήρυξης, σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα της ενότητας 24.2 της Διακήρυξης. 

  Ως εκ τούτου η συγκεκριμένη παράληψη υποχρέωσης, θέτει τον συγκεκριμένο  

Οικονομικό Φορέα αποκλειστέο και εκτός συνέχισης της λοιπής διαδικασίας εξέλιξης του 

διαγωνισμού. 
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 Από την Attica Bank (Κατάστημα Ιωαννίνων), σχετικά με την υπ. αριθ. LD/19213/00006 

Εγγυητική Επιστολή, με ημερομηνία 1/8/2019, για το ποσό των 4.000€ όπου αφορούσε 

τον 6ο Κατά σειρά μειοδοσίας Οικονομικό Φορέα "Πανηπειρωτική ΑΤΕ", δεν υπήρξε 

άμεση ανταπόκριση επιβεβαίωσης εγκυρότητας. Στέλεχος της πρωτότυπης σχετικής 

εγγυητικής επιστολής υποβλήθηκε από τον Οικονομικό Φορέα όπως προβλέπεται στην 

παρ. 3.β της Διακήρυξης και έλαβε το υπ. αριθ. 118877/11643/2-8-2019 πρωτόκολλο. 

  Σε συνέχεια δεύτερης σχετικής διαβίβασης αιτήματος πρός την Attica Bank 

(Κατάστημα Ιωαννίνων) με το υπ. αριθ.118877/11643/17-10-2019 έγγραφο της Δνσης 

Τεχν Έργων ΠΗ. 

  Η Τράπεζα Attica Bank απάντησε επιβεβαιώνοντας την γνησιότητα  της σχετικής 

εγγυητικής επιστολής (LD/19213/00006/1-8-2019) συμμετοχής για τον διαγωνισμό (με την 

αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος πρός στέλεχος της Δνσης Τεχν. Έργων ΠΕΙ  

(Attica Bank F/B Ιωαννίνων (876), Foudas Athanasios@atticabank.gr, 29-11-2019, 3:04μμ).

  

  Με την ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιβεβαίωσης 

εγκυρότητας -γνησιότητας των Εγγυητικών των συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων 

στον Διαγωνισμό. 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Επιτροπή Διαγωνισμού κατάρτισε τον 

κατωτέρω Πίνακα 3 των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. 

 

Πίνακας 3: Πινάκας Συμμετεχόντων κατά σειρά Μειοδοσίας Παραδεκτών Προσφορών. 
 

Α/Α 
Α/Α 
καταθ. 

Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 127929 ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 58,15% 
2 127893 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 55,36% 
3 127734 ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 51,49% 

(4ος-
Άκυρος) 

127733 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 47,15% 

4 (απο 5ος) 127997 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 42,11% 
5 (από 6ος) 127984 ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 37,36% 
6 (από 7ος) 127685 ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 30,64% 

  Ακυρώθηκε ο Οικ. Φορέας   
4ος Αρχ. 

Κατ. Σειράς 
Μειοδοσίας-

Άκυρος 

127733 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 47,15% 

 

Σύμφωνα με τον οποίο (πίνακα 3) ακυρώθηκε ο Οικ. Φορέας Βασίλειος Κούγκουλης και 

ΣΙΑ ΟΕ, διότι δεν κατέθεσε ώς όφειλε (υποχρεωτικά) σύμφωνα με την παρ. 3.5 (β) της 
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Διακήρυξης, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών  από την ηλεκτρονική υποβολή των 

στοιχείων δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό, σε έντυπη μορφή και σε 

σφραγισμένο φάκελο την πρωτότυπη Εγγυητική επιστολή συμμετοχής.  Σε συνέχεια του 

ανωτέρω ενώ είχε καταταχθεί 4ος κατά σειρά μειοδοσίας (βάση της έκπτωσης στην 

προσφορά του), ακυρώθηκε και οι επόμενοι προσφέροντες Οικονομικοί Φορείς (5ος, 6ος 

και 7ος) ανήλθαν κατά μία θέση ιεράρχισης κατα σειρά μειοδοσίας (ώς 4ος, 5ος και 6ος 

αντίστοιχα) στον σχετικό Πίνακα 3,  Συμμετεχόντων κατά σειρά Μειοδοσίας παραδεκτών 

προσφορών. 

  Εν συνεχεία λόγω φόρτου εργασίας των μελών της Επιτροπής και ειδικότερα του 

Προέδρου αυτής με Υπηρεσιακά θέματα που σχετίζονταν με μελέτες και έργα προς ένταξη 

συγχρηματοδότησης με Κοινοτικά Κονδύλια και ήδη ενταγμένα προς υλοποίηση καθώς και με 

θέματα νομικής, τεχνικής και οικονομικής φύσεως σχετικά με  αιτήσεις αναιρέσεων και 

ακυρώσεως πράξεων του Φορέα της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με έργα υπό ένταξης 

συγχρηματοδότησης.  

 Καθυστέρησε η εξέλιξης και ολοκλήρωση της Α Φάσης του διαγωνισμού και της έκδοσης του 

σχετικού Πρακτικού της Α Φάσης (ανάδειξης προσωρινού Αναδόχου). Γεγονός που συνέβη και σε 

άλλους διαγωνισμούς που εξελίσσονταν την ίδια χρονική περιόδο, για τους λόγους που 

προαναφέρθηκαν. 

 Ως εκ τούτου η Δ/νουσα Υπηρεσία και Φορέας Κατασκευής διαβίβασε το υπ. αριθ. 

46964/4369/15-4-2020  σχετικό έγγραφο Πρόσκλησης της Επιτροπή Διαγωνισμού (διαμέσου του 

Προέδρου) για "Παράταση Ισχύος των Προσφορών και των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής" για 

περαιτέρω χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, στα πλαίσια των άρθρων 15, 18 και 19 της Διακήρυξης 

και των άρθρων 18 και 72 του Ν4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/8-8-2016). Χωρίς ουδεμία ευθύνη των 

συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων  στον Διαγωνισμό για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης της 

διαγωνιστικής διαδικασίας και με οικειοθελής συνέχισης συμμετοχής τους σε αυτή με όσους εξ αυτών 

το επιθυμούν.  

 Η σχετική Πρόσκληση κοινοποιήθηκε στις 16/4/2020, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ του 

διαγωνισμού (Α/Α 82996) πρός όλους τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς, με σεβασμό στις 

βασικές αρχές εφαρμοζόμενων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα 

αντιμετωπίζοντας όλους τους Οικονομικούς Φορείς ισότιμα, χωρίς διακρίσεις, ενεργώντας με 

διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης και της προστασίας 

του δημοσίου συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των Ιδιωτών και της ελευθερίας του 

ανταγωνισμού. 

 Σε συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης:  
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 Ο Οικονομικός Φορέας "Ντάφλης Γεώργιος" (1ος κατά σειρά Μειοδοσίας Οικ. Φορ.) 

κοινοποίησε από το σύστημα επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ στις 22/4/2020 (12:33:48) την αποδοχή της 

παράτασης ισχύος της προσφοράς του με Υ.Δ. (ψηφιακά υπογεγραμμένη στις 21-4-2020) για επιπλέον 

έξι (6) μήνες και της Εγγυητικής συμμετοχής (με διάρκεια ισχύος μέχρι 21-10-2020), με σχετικό έγγραφο 

Τροποποίηση της ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής της (386/701467-8/18-7-2019) με 

σχετική επιστολή (100182975_20/22-4-2020) της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Κατάστημα Κόνιτσας 

(38600). Τα αντίστοιχα σχετικά έγγραφα τα πρωτοκόλλησε με την υπ. αριθ. 47975/4483/23-4-2020 

υποβολή στην Δνση Τεχνικών Έργων ΠΗ. 

Αντιστοίχως ο Οικονομικός Φορέας Ευγένιος Παππάς (4ος κατά σειρά Μειοδοσίας Οικ. Φορ. από 

5ος μετά την ακύρωση του Οικ. Φορέα Βασίλειου Κούγκουλη και ΣΙΑ ΟΕ που ήταν αρχικά 4ος) 

κοινοποίησε από το σύστημα επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ στις 27/4/2020 την αποδοχή της παράτασης 

ισχύος της προσφοράς του εως τις 9/12/2020 με ΥΔ (ψηφιακά υπογεγραμμένη στις 27-4-2020 και της 

Εγγυητικής συμμετοχής του μέχρι τις 9/12/2020, με σχετικό έγγραφο Τροποποίηση της ισχύος της 

Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής της (e-53378/29-7-2019, TMEDE) με το υπ. αριθ. 5132/2020-e/27-4-

2020 έγγραφο του Τμήματος Μητρώου Πιστούχων Χορήγησης Εγγυητικών Επιστολών και Εκκαθαρίσεως 

Οφειλών και Πρόσθετων Ασφαλειών του ΤΜΕΔΕ (σε απάντηση σχετικού αιτήματος του στις 22-4-2020).  

Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρμογή των αναφερόμενων στην υπ. αριθ. πρωτ. 

106626/10302/12-7-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005260334 2019-07-12) Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

του έργου και ειδικότερα στα πλαίσια των άρθρων 15, 18 και 19 της Διακήρυξης και των άρθρων 18 και 

72 του Ν4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/8-8-2016). Την υπ. αριθ. 82212/7982/12-7-2019 (ΑΔΑΜ: 

19PROC005260071 2019-07-12, ΑΔΑ: Ψ7Ε07Λ9-ΖΥΕ) Προκήρυξη του Διαγωνισμού, την 

διενέργεια του διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με Κωδικό Συστήματος Διαγωνισμού 83707, όπου ορίζεται ότι "κριτήριο για την ανάθεση 

της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της 

χαμηλότερης τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ 2α του Ν4412/2016.." και λαμβάνοντας 

υπ. όψη όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό κ 

 

 Εισηγείται 

την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου-Μειοδότη (για εξέλιξη της διαδικασίας εξέτασης και έκδοσης 

σχετικής απόφασης έγκρισης του πρακτικού από την Οικ. Επιτροπή ΠΗ κατά την κρίση της) στα πλαίσια 

εξέλιξης του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας), για το έργο  

"Αποκατάσταση Βατότητας στην 25η Επαρχιακή οδό (Σκαμνέλι-Ηλιοχώρι-Βρυσοχώρι-

Παλαιοσέλι)"  

προϋπολογισμού 245.000,00 € (197.580,64€ για εργασίες και 47.419,35€ για ΦΠΑ 24%) 
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τον οικονομικό φορέα  «Ντάφλη Γεώργιο»  ο οποίος  προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση 58,15 % και 

την χαμηλότερη τιμή 82.684,79€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). 

Με αναλυτικότερη παρουσίαση της προσφοράς του Οικ. Φορέα Ντάφλη Γεώργιου: 

Ποσό Προσφοράς 

εργασιών: 
60.919,92 € 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%: 10.965,59 €  

Σύνολο: 71.885,51 € 

Απρόβλεπτα 15%: 10.782,83 € 

Σύνολο: 82.668,34 € 

Αναθεώρηση: 16,45 € 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 82.684,79 € 

ΦΠΑ 24%: 19.844,35€ 

Σύνολο με ΦΠΑ: 102.529,14 € 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε πέντε (5) αντίγραφα 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1.  «ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ» 

 

Ιωάννινα, 15 Μαίου 2020  

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 

Ιωάννης Γιαννούσης 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

Αγρ. Τοπ/φος Μηχανικός Π.Ε. 
Περ. Ηπείρου 

 
 

 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

 
Τακτικό Μέλος 

 
 
 

Αδαμαντία Τσιατούρα  

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
 Δήμου Ζίτσας 

 

 
 
 

Τακτικό Μέλος  
 
 
 

Αθανάσιος Νάκας  

Μηχανολόγος Μηχανικός 
Τ.Ε. 

Περ. Ηπείρου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/782/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση χώρου πρόσβασης Μοναστηρίου Αγίου Δημητρίου Κρύας», 
αναδόχου «MA.I.CON. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε», μέχρι την 04-10-2020. 

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 για το θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4857/25-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1135/27-05-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…. 2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου. 3. 

Η Μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 88.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., συντάχθηκε από την 

Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΗ-ΠΕΙ  και εγκρίθηκε με την 157396/14354/26-11-2018 απόφαση της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου ΠΕΙ. 4. Η έγκριση της εκτέλεσης του έργου έγινε με την υπ’ αριθμ. 

126977/125761/21-08-2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου στην εργοληπτική 

επιχείρηση MAICON-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ  με προσφορά 39.007,92 € χωρίς το Φ.Π.Α. και έκπτωση 

45,03%. 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Κου Περιφερειάρχη Ιωαννίνων και του αναδόχου του 

έργου υπογράφηκε την 4-9-2019 για ποσό 39.007,92 €  χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η προθεσμία περαίωσης των 

εργασιών του έργου λήγει την 4-6-2020.  7. Με την από 4-5-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση της 

προθεσμίας μέχρι 4-10-2020, για τους λόγους που αναφέρει στην αίτησή του. 9. Το έργο έχει εκτελεστεί σε 

ποσοστό 50% . Ύστερα από τα παραπάνω  ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης 

του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 4-10-2020 ...». 

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 χώρου πρόσβασης Μοναστηρίου Αγίου Δημητρίου Κρύας», αναδόχου «MA.I.CON. 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε», μέχρι την 04-10-2020, 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

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. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/783/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του 
υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την μελέτη 
“Αποκατάσταση Μουσουλμανικού Τεμένους (Τζαμί Καλούτσιανης)”», λόγω αλλαγής του 
συντελεστή Φ.Π.Α. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την υπ΄ αριθμ. 
35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί 
αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 
έργων, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014, του 
Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 376 «Μεταβατικές 
διατάξεις» παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147). 

5. Την αριθμ. 37857/1619/02-04-2015 (Ορθή Επανάληψη στις 18-05-2020) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007 με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠΕΠ03000014)». 

6. Την αριθμ. 12/601/19-05-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η ανάθεση και η υπογραφή συμβάσεων με τους αναφερομένους στην απόφαση, 
εξειδικευμένους επιστημονικούς συμβούλους, για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού 
Συμβούλου για το έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Μουσουλμανικού Τεμένους 
Καλούτσιανης (Α’ Φάση)», συνολικής δαπάνης € 24.600,00 με ΦΠΑ, και εγκρίθηκε η δαπάνη 
και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την μελέτη 
“Αποκατάσταση Μουσουλμανικού Τεμένους (Τζαμί Καλούτσιανης)”» του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007 με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠΕΠ03000014)». 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 6077/26-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1133/27-05-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

«… Σχετικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :  

1. Αντικείμενο: Αντικείμενο είναι η παροχή τεχνικής βοήθειας από ειδικούς επιστήμονες για την σύνταξη 

συμπληρωματικής μελέτης για την αποκατάσταση του Μουσουλμανικού Τεμένους (Τζαμί Καλούτσιανης)   

2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων της  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2014ΕΠ53000007, του έργου :  «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων  Περιφέρειας 

Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)»,   υποέργο: «Αποκατάσταση Μουσουλμανικού Τεμένους 

(Τζαμί Καλούτσιανης)», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 37857/1619/02-04-2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στις 

18-05-2020), απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.  

3. Προγραμματική Σύμβαση  : Έχει υπογραφεί την 19η Νοεμβρίου του 2015 Προγραμματική Σύμβαση 

μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου 

4.  Ανάθεση του έργου :  Η ανάθεση του έργου έγινε με την υπ’ αριθ. 12/601/19-05-20-2015 της Οικονομικής 

Επιτροπής με την οποία α) Εγκρίθηκε η  απευθείας ανάθεση στους κάτωθι αναφερομένους επιστημονικούς 

συμβούλους και επιστημονικούς συνεργάτες για την εκτέλεση του έργου : «Αποκατάσταση 

Μουσουλμανικού Τεμένους (Τζαμί Καλούτσιανης)», στους τομείς: Αρχαιολογικό, Στατικό και 

Αρχιτεκτονικό, για την ορθή εκπόνηση της αναγκαίας μελέτης, στους κάτωθι εξειδικευμένους 

επιστημονικούς συμβούλους ως εξής:  

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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 κo ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟ, Δρ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟ - ΟΘΩΜΑΝΟΛΟΓΟ (mSc. phil. και phd.) για 

την παροχή Επιστημονικών υπηρεσιών στο ιστορικό τμήμα της μελέτης, με αμοιβή € 2.500,00 πλέον ΦΠΑ.  

 κα ΝΙΚΗ ΨΥΛΛΑ, Δρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΜΠ, για την παροχή Επιστημονικών υπηρεσιών 

ελέγχου της στατικότητας του Μνημείου, με αμοιβή € 11.000,00 πλέον ΦΠΑ και  

 κα ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΜΟΡΕΤΤΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΜΠ, (mSc και υποψήφια Δρ. ΕΜΠ), για 

την παροχή Επιστημονικών υπηρεσιών στην αρχιτεκτονική αποκατάσταση του μνημείου, με αμοιβή € 

6.500,00 πλέον ΦΠΑ.  

5. Η Σύμβαση του Έργου:  μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου  κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και της νόμιμου 

εκπροσώπου της ομάδας έργου κ. Νίκη Ψύλλα, του έργου υπογράφηκε την  27-11-2015  για ποσό 

20.000,00€ χωρίς το ΦΠΑ. 

6. Προθεσμίες περαίωσης του έργου : η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου  έληγε  στις 26-11-2016,  

με την αριθ. 32/1772/25-11-2016 απόφαση της Ο.Ε.Π.Η. εγκρίθηκε ορίστηκε νέος συμβατικός χρόνος 

περάτωσης για την υλοποίηση των υπηρεσιών έως  περάτωσης την 26-11-2017,  με την αριθ. 37/1755/08-

11-2017 απόφαση της Ο.Ε.Π.Η. εγκρίθηκε ορίστηκε νέος συμβατικός χρόνος περάτωσης για την 

υλοποίηση των υπηρεσιών έως  περάτωσης την 26-11-2018, με την αριθ.  38/2502/21-11-2018 απόφαση 

της Ο.Ε.Π.Η. εγκρίθηκε ορίστηκε νέος συμβατικός χρόνος περάτωσης για την υλοποίηση των υπηρεσιών 

έως  περάτωσης την 26-11-2019 και με την υπ’ αριθ.  35/2753/02-12-2019 απόφαση της Ο.Ε.Π.Η. 

εγκρίθηκε ορίστηκε νέος συμβατικός χρόνος περάτωσης για την υλοποίηση των υπηρεσιών έως  

περάτωσης την 26-11-2020.  

7. Μέχρι τώρα έχει εκτελεστεί το 98% του συμβατικού αντικειμένου.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Α) Την έγκριση αύξησης της συνολικής δαπάνης του έργου λόγω αλλαγής του συντελεστή 

ΦΠΑ από 23% σε 24% (με ισχύ από 26-04-2016). Έτσι η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 

24.800,00€ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθ.  37857/1619 από 02-04-2015 (Ο.Ε. Στις 18-05-2020) 

απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου  για την έγκριση διάθεσης πίστωσης, ήτοι με υπέρβαση του αρχικού 

συμβατικού αντικειμένου που ήταν 24.600,00€ με το ΦΠΑ, κατά  200,00€ με το Φ.Π.Α.…». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
εισηγήθηκε να γίνει δημόσια παρουσίαση της μελέτης από τους επιστημονικούς 
συμβούλους, μόλις αυτή ολοκληρωθεί. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη συμπληρωματική δαπάνη ποσού € 200,00 και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000007 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων  
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)», για την υλοποίηση του υποέργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την μελέτη “Αποκατάσταση 
Μουσουλμανικού Τεμένους (Τζαμί Καλούτσιανης)”», συνολικής δαπάνης € 24.800,00 με ΦΠΑ, 
λόγω αλλαγής του συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24% (με ισχύ από 26-04-2016), ήτοι με 
υπέρβαση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου (24.600,00 € με ΦΠΑ), κατά 200,00 €. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/784/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 32ο 

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 50765/2249/04-05-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου με θέμα: «Παράταση ισχύος σύμβασης για την προμήθεια συσκευασμένου 
ασφαλτικού μίγματος (ψυχρού), για τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού 
δικτύου 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).  

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. 50765/2249/04-05-2020 (ΑΔΑ: 61667Λ9-ΔΘΤ) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου (αντίγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1177/01-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 
2020 Ο.Ε.) περί παράτασης ισχύος σύμβασης για την προμήθεια συσκευασμένου 
ασφαλτικού μίγματος (ψυχρού), για τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού 
δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-
06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 50765/2249/04-
05-2020 (ΑΔΑ: 61667Λ9-ΔΘΤ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί παράτασης ισχύος 
σύμβασης για την προμήθεια συσκευασμένου ασφαλτικού μίγματος (ψυχρού), για τη συντήρηση 
του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας 
παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής: 

«…  

ΘΕΜΑ: «Παράταση ισχύος σύμβασης για την προμήθεια συσκευασμένου ασφαλτικού μίγματος 

(ψυχρού), για τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας 

Ηπείρου». 

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου 

 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 

4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 

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

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

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-

2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 

3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 
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5. Την ανάγκη προμήθειας συσκευασμένου ασφαλτικού μίγματος (ψυχρού), για τη συντήρηση του 

εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την από 07-11-2018 σύμβαση προμήθειας συσκευασμένου ασφαλτικού μίγματος (ψυχρού), για τη 

συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

      Παρατείνουμε την ισχύ της σύμβασης με την Ι. ΠΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., με δ.τ. 

«ΑΣΦΑΛΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε.», για την προμήθεια συσκευασμένου ασφαλτικού μίγματος (ψυχρού), 

για τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, για το 

ανεκτέλεστο οικονομικό υπόλοιπό της, με τους ίδιους όρους και τιμές αυτής. 

      Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας     Ηπείρου. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

                                                                                             Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Ι. ΠΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με το δ.τ.  

«ΑΣΦΑΛΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε.»            

                                                                                          ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 

….…». 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

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. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/785/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 60539/2745/22-05-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας 
μετά από  έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές-καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις στο 
Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές 
(κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά 
υλικά κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της 
συγκοινωνίας». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

http://www.php.gov.gr/
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το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) την υπ’ αριθμ. 
24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής καθώς και 
την υπ’ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-2018). 

5. Την αριθμ. πρωτ. 60539/2745/22-05-2020 (ΑΔΑ: 9ΒΑ87Λ9-ΩΤ2) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου (αντίγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1143/27-05-2020 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.) με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση 
βατότητας μετά από  έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές-καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις 
στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές 
(κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά 
κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-
06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 60539/2745/22-
05-2020 (ΑΔΑ: 9ΒΑ87Λ9-ΩΤ2) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Μίσθωση 
ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από  έντονα καιρικά φαινόμενα 
ισχυρές βροχές-καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που 
προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, 
καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων για 
αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας», το κείμενο την οποίας παρατίθεται 
κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής: 

«…  

                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΚΑΤΕΠΕΠΓΟΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                   

AYTOTEΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  Ιωάννινα 22 Μαΐου 2020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  Αριθμ. Πρωτ.  60539/2745 
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Ταχ. Δ/νση : Πλ. Πύρρου 1   

Ταχ. Κώδικας     : 452 21                           

Πληροφορίες      Δ. Μαυρογιώργος                                                      

Τηλέφωνο : (2651) 0 87 313               

FAX  : (2651) 0 26 475      

E-mail  : prostasia@php.gov.gr        

  

 
ΘΕΜΑ:   Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από  έντονα καιρικά 

φαινόμενα ισχυρές βροχές-καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, 

που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, 

καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων για 

αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

Έχοντας  υπόψη: 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» 

όπως τροποποιήθηκε  με το Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α΄) 

3. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ. 140 /2010 «Οργανισμός Περιφέρειας  Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. Α΄ /27-12-2010) 

όπως τροποποιήθηκαν με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του 

ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής 

Μακεδονίας  και την αριθ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

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

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

6. Την Υ.Α 1299/2003 «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», 

περί φυσικών – τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών. 

7. Το υπ΄αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ : 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους. 

8. Το άρθρο 5 παρ. 19 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134/9.8.2019) περί αρμοδιότητας του Περιφερειάρχη για 

την έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την ερμηνεία της παραγράφου 2 του άρθρου 118 

του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την με αριθ. πρωτ. 2968/06-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ7Κ446ΜΤΛΒ-ΩΕΥ) απόφαση παράτασης  κήρυξης σε 

κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας περιοχές Περιφερειακών Ενοτήτων της 

Περιφέρειας Ηπείρου έως και  07-11-2020. 

10. Την υπ΄αριθ. 33/2599/08-11-2019 (ΑΔΑ:ΨΡΣΔ7Λ9-4ΑΧ)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου «Καθορισμός της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων-οχημάτων κλπ για 

το έτος 2020, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών  (χιονοπτώσεις, 

καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λ.π), στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

11. Το Μητρώο ιδιοκτητών μηχανημάτων έργου, οχημάτων   για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε 

περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, 

σεισμοί δασικές πυρκαγιές τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου 

για το έτος 2020. 

12. Το με  Α.Α. 9/2020  έκτακτο δελτίο   (Ε.Δ.Ε.Κ.)  της Ε.Μ.Υ./Ε.Μ.Κ. σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται 

επιδείνωση του καιρού από τα δυτικά και βόρεια  με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που  θα συνοδεύονται  

από χαλαζοπτώσεις και  πρόσκαιρα ισχυρούς ανέμους. 

13. Το γεγονός ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για την άμεση 

αντιμετώπιση των  προβλημάτων, που έχουν παρουσιασθεί στο Οδικό δίκτυο της Π.Ε Ιωαννίνων. 

14. Λόγω της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε από τα έντονα και  απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα που 

επικράτησαν  ισχυρές βροχές-καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και προκάλεσαν έντονα προβλήματα 

επικινδυνότητας των οδοστρωμάτων με άμεσο κίνδυνο βλάβης της περιουσίας και της ζωής των πολιτών, 

των υποδομών και των συμφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) απαιτείται να γίνουν 

άμεσες ενέργειες προς αντιμετώπιση των καταστάσεων και αποκατάσταση των ζημιών. 

 

mailto:prostasia@php.gov.gr
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

1. Την απευθείας ανάθεση στις εταιρείες-φυσικά πρόσωπα ήτοι : 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΑΦΜ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΗΧ/ΤΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΛΟΓΓΑΔΕΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
044190140 

ΜΕ 55706 

ΙΝΗ 5865 
10.000,00 € 

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙ-

ΜΕΤΣΟΒΟ 

ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

& ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΛΟΓΓΑΔΕΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
999041399 

ΜΕ 88470 5.000,00 € 
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙ-

ΜΕΤΣΟΒΟ 

ΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 

ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

145388836 

ΜΕ 51071 10.000,00 € 
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ 

ΣΥΡΡΑΚΟ 

ΜΠΟΓΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΠΡΑΜΑΝΤΑ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

048082813 

ΜΕ 84168 

ΜΕ 123714 

 
11.000,00 € 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ 

ΠΑΧΗ ΜΑΡΙΑ 

ΜΟΝΟΛΙΘΙ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

049092945 

ΜΕ 59252 4.000,00 € 
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΑ-

ΜΟΝΟΛΙΘΙ 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΜΟΝΟΛΙΘΙ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

801251231 

ΜΕ125916 7.000,00 € 
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΑ-

ΜΟΝΟΛΙΘΙ 

Γ. ΝΤΑΦΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΚΟΝΙΤΣΑ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

800160600 

ΜΕ 29186 

ΜΕ 135648 
10.000,00 

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΑΕΤΟΠΕΤΡΑ-

ΚΟΝΙΤΣΑ 

ΝΤΑΦΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 

ΡΩΜΑΝΟ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
041441983 

ΜΕ 91574 

ΜΕ 88436 
7.000,00 € 

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΖΩΤΙΚΟ-

ΜΠΕΣΤΙΑ 

ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΑΝΗΛΙΟ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
049082720 

ΜΕ 34097 10.000,00 € 
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ-

ΒΟΒΟΥΣΑ 

ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΕΥΤΥΧΙΑΣ 

ΠΡΙΝΤΖΟΥ 23 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
027368248 

ΜΕ 105142 

ΜΕ 93731 
15.000,00 € 

ΕΠ. ΟΔΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-

ΓΟΤΙΣΤΑ 

ΖΗΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

ΣΚΑΜΝΕΛΙ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
042976951 

ΜΕ 95039 7.000,00 € 
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ-

ΣΚΑΜΝΕΛΙ 

ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΕΔΙΝΗ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΣΗ 

ΠΑΛΙΟΧΑΝΟ 
114463997 

ΜΕ 88455 6.000,00 € ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 

ΚΟΝΙΤΣΑ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
033799182 

ΜΕ 99597 5.000,00 € 
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΑΡΜΑΤΑ-

ΚΟΝΙΤΣΑ 

ΧΗΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
024161778 

ΜΕ 32752 

ΜΕ 51016 
15.000,00 € 

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ-

ΚΑΡΙΤΣΑ 

ΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

ΡΩΜΑΝΟ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

113055513 

ΜΕ 101421 3.000,00 € 
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΠΑΡΔΑΛΙΤΣΑ-

ΚΑΤΑΜΑΧΗ 

ΜΠΙΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

046444570 

ΜΕ 116815 

ΜΕ 51079 

ΜΕ 51080 
16.000,00 € 

ΕΠ. ΟΔΟΣ Μ.ΓΟΤΙΣΤΑ-
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΝΤΟΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

ΔΟΒΛΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

021714730 

ΜΕ 34120 
ΜΕ 51006 

ME 88465 
15.000,00 € 

ΕΠ. ΟΔΟΣ 

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ-ΜΕΡΟΠΗ 

ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

ΚΟΝΙΤΣΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

301150267 

ΜΕ 87463 
ΜΕ 51033 

 
12.000,00 € 

Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-
ΚΟΝΙΤΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΣ) 

ΤΖΙΝΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

ΚΟΝΙΤΣΑ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
045386090 

ΜΕ 57847 5.000,00 € 
ΕΠ. ΟΔΟΣ 

ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟ-
ΒΑΣΙΛΙΚΟ 

ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

ΑΝΗΛΙΟ 

ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
301774142 

ΜΕ 19863 

ΜΕ 100533 
ΙΝΝ 7740 

17.000,00 € 
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΑΝΗΛΙΟ-

ΧΑΛΙΚΙ 

ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΗΛΙΟ 

ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
013779131 

ΜΕ 51019 2.000,00 € 
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΑΝΗΛΙΟ-

ΜΕΤΣΟΒΟ 

ΜΗΛΙΩΝΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 

5ο ΧΛΜ Ε.Ο. 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-

ΑΘΗΝΩΝ 
(ΜΠΑΦΡΑ) 

137827002 

ΜΕ 58021 

ΜΕ 140661 
10.000,00 € ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 
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ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 3 

ΑΝΑΤΟΛΗ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

130957703 

ΜΕ 103972 
ΜΕ 116807 

8.000,00 € 
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙ-

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 

 

που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν άμεσα τα εν λόγω μέσα και ότι άλλο απαιτηθεί από  22-05-2020 

και μέχρι το πέρας των επειγουσών εργασιών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες ανάγκες που έχουν 

προκύψει λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχές-καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις).  

 

2. Εγκρίνει τις ανωτέρω δαπάνες και τη διάθεση πιστώσεων σε βάρος του έργου με ΚΑ 2018ΕΠ53000003 

«Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης 

Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (Υποέργο: Άρση καταπτώσεων 

και αποκατάσταση βατότητας που προκλήθηκαν από απρόβλεπτα έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα στο 

εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020)» 

 

Η ακριβής δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά μετά το πέρας των εργασιών. 

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου σε εφαρμογή 

των προβλέψεων του άρθρου 159 (παρ. 2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010). 

 

Εσωτερική διανομή    Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

α) Αρχείο 

β) Φακ. 600.2             

  

            ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

…………». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/786/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής, για την πληρωμή Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ), βεβαιώσεις 
ταχογράφου διοδίων και καυσίμων κίνησης οχημάτων-μηχανήματων που κινούνται 
εκτός Περιφέρειας Ηπείρου, για το Β΄ Εξάμηνο έτους 2020, της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/28782010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης 
Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2859/28-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 1147/28-05-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, για την έκδοση 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του κ. Τάτση Σπυρίδωνα, μόνιμου 
Υπαλλήλου της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Η./ Π.Ε. Ιωαννίνων, για 
πληρωμή Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων - μηχανημάτων (ΚΤΕΟ) – βεβαιώσεις ταχογράφου, 
διοδίων και καυσίμων κίνησης οχημάτων – μηχανημάτων που κινούνται εκτός Περιφέρειας 
Ηπείρου κατά το Β΄ Εξάμηνο του έτους 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, σε 
βάρος του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2020 (Ε.Φ.: 072 ΚΑΕ: 0899). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει δαπάνη ποσού € 7.000,00 και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
εγκεκριμένων πιστώσεων του Ε.Φ. 072 & ΚΑΕ 0899 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, για την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής στο όνομα του Σπυρίδωνα Τάτση, μόνιμου υπαλλήλου της Αυτοτελούς Δ/νσης 
Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, για την πληρωμή τεχνικού 
ελέγχου οχημάτων - μηχανημάτων (ΚΤΕΟ) – βεβαιώσεις ταχογράφου, διοδίων και καυσίμων 
κίνησης οχημάτων – μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κινούνται εκτός 
Περιφέρειας Ηπείρου, κατά το Β΄ Εξάμηνο του 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/787/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 35ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση προωθητικών δράσεων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο συμμετοχής της σε καμπάνια προβολής των προϊόντων του 
αγροδιατροφικού τομέα σε διάφορες ευρωπαϊκές αγορές. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ



-138- 
 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (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. 582/01-06-
2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1188/01-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με 
την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση 
προωθητικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο συμμετοχής της σε καμπάνια 
προβολής των προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα, σε διάφορες ευρωπαϊκές αγορές. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 14.880,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την 
υλοποίηση προωθητικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου σε διάφορες ευρωπαϊκές αγορές, στο 
πλαίσιο  συμμετοχής της σε καμπάνια προβολής των προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα, σύμφωνα 
με την αριθμ. πρωτ. 582/01-06-2020 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – 
Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

«…. Η Περιφέρεια Ηπείρου σκοπεύει να συμμετάσχει σε καμπάνια προβολής των προϊόντων του αγροδιατροφικού 

τομέα σε διάφορες ευρωπαϊκές αγορές.  

Για την αρτιότερη προώθηση των προϊόντων της Ηπείρου κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση προωθητικών 

ενεργειών σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρεία, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα της συμμετοχής. 

Αναλυτικά οι ενέργειες αυτές θα περιλαμβάνουν: 

• Την έρευνα και την εύρεση κρίσιμων επαφών για τις e-mail καμπάνιες. 

• Την στρατηγική για newsletters καμπάνιες για τα προϊόντα της Ηπείρου σε κρίσιμα κοινά (δημοσιογράφοι, 

εισαγωγείς κ.λ.π.). 

• Το δημιουργικό των newsletters βασισμένο στην ταυτότητα της Περιφέρειας Ηπείρου. 

• Τη δημιουργία υψηλού επιπέδου κειμένου μεταφρασμένο στα ελληνικά και τα αγγλικά. 

• Την προετοιμασία φακέλου παρουσίασης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να εγκρίνετε τη σχετική δαπάνη ποσού 14.880,00 € σε βάρος των πιστώσεων 

της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 

δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Υλοποίηση προωθητικών δράσεων για την προβολή 

των προϊόντων του αγροδιατροφικού 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/788/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 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 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
585/01-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1189/01-06-2020 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 3’ για την προβολή των προϊόντων της Ηπείρου. 

2. Δημιουργία βίντεο 10’ για την προβολή των τουριστικών αξιοθέατων της Ηπείρου. 

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τις δαπάνες που θα προκύψουν, συνολικού ποσού 18.600,00 € σε βάρος των 

πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Παραγωγή βίντεο προβολής προϊόντων 

και αξιοθέατων της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020».…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 18.600,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την παραγωγή βίντεο προβολής του τουριστικού 
προϊόντος της, ως εξής: α) Δημιουργία βίντεο για την προβολή των προϊόντων της Ηπείρου 
διάρκειας 3 λεπτών και β) Δημιουργία βίντεο για την προβολή των τουριστικών αξιοθέατων της 
Ηπείρου διάρκειας 10 λεπτών.  

 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/789/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 37ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση διαφημιστικής εκστρατείας 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για τον τουρισμό και τα προϊόντα της, σε ΜΜΕ και στο Internet. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
589/01-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1190/01-06-2020 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Η Περιφέρεια Ηπείρου κατά το προσεχές χρονικό διάστημα θα διαφημιστική καμπάνια του τουρισμού και των 

προϊόντων της Ηπείρου σε ΜΜΕ και στο Internet.  

 Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να εγκρίνετε τη σχετική δαπάνη ποσού 22.320,00 € σε βάρος των 

πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Υλοποίηση διαφημιστικής καμπάνιας 

Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020».….». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 22.320,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την υλοποίηση διαφημιστικής εκστρατείας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για τον τουρισμό και τα προϊόντα της, σε ΜΜΕ και στο Internet. 

 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/790/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων των έργων "AI 
SMART - Adriatic Ionian SMAll PoRT Network"  και "BEST - Addressing joint Agro- and 
Aqua-Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural Development" του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Cooperation Programme Interreg 
V-A  Greece – Italy 2014-2020".   

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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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 Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2135/02-06-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1210/02-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία 
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«….Στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας COOPERATION 

PROGRAMME INTERREG V-A  GREECE – ITALY 2014-2020  η Περιφέρεια Ηπείρου  υλοποιεί ανάμεσα 

στα άλλα, ως  εταίρος τα στρατηγικά έργα “AI SMART - Adriatic Ionian SMAll PoRT Network”  και “BEST 

- Addressing joint Agro- and Aqua-Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural Development”. 

Παρακαλούμε για την έγκριση των δαπανών σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων ΣΑΕΠ στις οποίες 

έχουν ενταχθεί όπως φαίνεται και στον επισυναπτόμενο πίνακα. (ΠΙΝΑΚΑΣ) …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει τις δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων 
των έργων της ΣΑΕΠ 318/6 με ΚΑ 2019ΕΠ31860007 και 2019ΕΠ31860006 αντίστοιχα, για την 
υλοποίηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, ως εταίρος, των δράσεων και παρεμβάσεων, όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, των στρατηγικών έργων "AI SMART - Adriatic 
Ionian SMAll PoRT Network"  και "BEST - Addressing joint Agro- and Aqua-Biodiversity 
pressures Enhancing SuSTainable Rural Development" του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας "Cooperation Programme Interreg V-A  Greece – Italy 2014-2020", ως 
εξής:  

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
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…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/791/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 39ο 

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων του έργου "G.A.M.E.S – 
Greece Albania Mobilization towards sustainable Energy for Students", του Προγράμματος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme 
Greece-Albania 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, 

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1977/25-05-2020 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 1124/25-05-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «….Στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας IPA II CBC Greece-Albania 2014-2020, η Περιφέρεια Ηπείρου  υλοποιεί,  ως επικεφαλής εταίρος, 

το έργο “G.A.M.E.S - Greece Albania Mobilization towards sustainable Energy for Students”. Παρακαλούμε 

για την έγκριση των δαπανών σε βάρος των πιστώσεων της αντίστοιχης ΣΑΕΠ στην οποία έχει ενταχθεί όπως 

φαίνεται και στον επισυναπτόμενο πίνακα. (ΠΙΝΑΚΑΣ) …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τις δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 518/6 με ΚΑ 2019ΕΠ51860012 για την υλοποίηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, ως επικεφαλής 
εταίρος, των δράσεων και παρεμβάσεων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, του έργου 
«G.A.M.E.S – Greece Albania Mobilization towards sustainable Energy for Students», του Προγράμματος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-
Albania 2014-2020", ως εξής:  

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ  ΣΤΗΝ 
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…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
   

  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/793/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού 
ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)».  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το 
με αρ. πρωτ. 2099/26-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1126/26-05-2020 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την  οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση  δαπάνης 
και τη διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
ΚΑ2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 
(π.κ.2013ΕΠ03000013)». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών και τη διάθεση των αντίστοιχων 
πιστώσεων, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000005 και τίτλο 
«Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000013)», για την 
εκπόνηση των κάτωθι υποέργων της Περιφέρειας Ηπείρου με τη ΔΕΔΔΗΕ, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:  

Υποέργο Προϋπολογισμός € 

Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 

& ορισμός αποφαινομένων 

οργάνων 

Επέκταση δικτύου για ηλεκτροδότηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων 

στη θέση ΄΄Κάϊζα΄΄της Τ.Κ Πέτρας του Δήμου Ζηρού 
27.215,36 60987/1967/25-05-2020 

Επέκταση δικτύου για ηλεκτροδότηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων 

στη θέση ΄΄Δραμπάλα΄΄της Τ.Κ Πέτρας   του Δήμου Ζηρού 
7.085,76 60990/1968/25-05-2020 

ΣΥΝΟΛΟ 34.301,12  

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/794/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 42ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την για την δικαστική εκπροσώπηση της 
Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά 
με την με αριθμ. καταθ.: 1007/2017 αίτηση ακύρωσης Γεωργίου Μπισέλα του Βασιλείου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 490/01-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1183/01-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:   

«… Την 16-06-2020, συζητείται κατόπιν αναβολών, ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, 

η με αριθμ. καταθ.: 1007/2017 αίτηση του Γεωργίου Μπισέλα του Βασιλείου, κατά του Ελληνικού Δημοσίου, 

για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6676/18-1-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκ/νης 

Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, περί ανακλήσεως της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4682/20-10-2015 απόφασης 

έγκρισης επενδυτικού σχεδίου του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η ως άνω αίτηση ακύρωσης κοινοποιήθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου –λόγω μεταβίβασης αρμοδιοτήτων– με 

την από 6/3/2020 Πράξη της Προέδρου του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ, με την οποία συμπληρώθηκε η από 16/03/17 

όμοια. 

Για την προάσπιση των συμφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, και λόγω του εξειδικευμένου της άνω 

υποθέσεως, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο με την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση στο 

αντικείμενο, σε θέματα διοικητικού δικαίου, σε συνδυασμό και με τα ζητήματα που τίθενται εν προκειμένω, 

τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς και της απαίτησης εκ του σύνεγγυς παρακολούθησης της διαδικασίας στο 

ΣτΕ, σε συνδυασμό με την αδυναμία εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου από τον επί παγία αντιμισθία 

νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας του, κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία 

η ανάθεση σε δικηγόρο, της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του ΣτΕ, ώστε να 

παραστεί στην ως άνω συνεδρίαση ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, να καταθέτει έγγραφα, υπομνήματα, 

επικοινωνεί με τον Εισηγητή της υποθέσεως, με τον βοηθό του και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και εν γένει 

να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια, δικαστική ή εξώδικη, που είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της 

Περιφέρειας και τη διασφάλιση των συμφερόντων της. 

Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης και διάθεση της απαραίτητης πίστωσης, ποσού € 2.500,00 πλέον ΦΠΑ, 

σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 

/ Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, για την κάλυψη της αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου της Περιφέρειας 

Ηπείρου, για την παράσταση ενώπιον του ΣτΕ, για τη συζήτηση της ανωτέρω υποθέσεως…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 2.500,00 πλέον ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, 
σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, για την κάλυψη της αμοιβής του 
πληρεξουσίου δικηγόρου, εξειδικευμένου επί του θέματος, που θα ορισθεί, για την δικαστική 
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της 
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Επικρατείας, κατά τη δικάσιμο της 16-06-2020 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, για τη 
συζήτηση της με αριθμ. καταθ.: 1007/2017 αίτησης του Γεωργίου Μπισέλα του Βασιλείου, κατά 
του Ελληνικού Δημοσίου, για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6676/18-1-2017 απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκ/νης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, περί ανακλήσεως 
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4682/20-10-2015 απόφασης έγκρισης επενδυτικού σχεδίου του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου, αίτηση ακύρωσης η οποία κοινοποιήθηκε στην Περιφέρεια 
Ηπείρου –λόγω μεταβίβασης αρμοδιοτήτων– με την από 6/3/2020 Πράξη της Προέδρου του Δ’ 
Τμήματος του ΣτΕ, με την οποία συμπληρώθηκε η από 16/03/17 όμοια,  

επειδή κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία, για την προάσπιση των συμφερόντων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, η ανάθεση σε δικηγόρο, της δικαστικής εκπροσώπησής της ενώπιον του ΣτΕ, για την 
ανωτέρω υπόθεση, ώστε να παραστεί στη συνεδρίαση της 16-06-2020 και σε κάθε μετ’ αναβολή 
δικάσιμο, να καταθέτει έγγραφα, υπομνήματα, επικοινωνεί με τον Εισηγητή της υποθέσεως, με 
τον βοηθό του, τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και του Δημοσίου, και εν γένει να προβαίνει σε 
οποιαδήποτε ενέργεια, δικαστική ή εξώδικη, που είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της 
Περιφέρειας και τη διασφάλιση των συμφερόντων της, και δικαιολογείται λόγω του 
εξειδικευμένου της ως άνω υποθέσεως, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο με την 
απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο, σε θέματα διοικητικού δικαίου, σε 
συνδυασμό και με τα ζητήματα που τίθενται εν προκειμένω, τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς 
και της απαίτησης εκ του σύνεγγυς παρακολούθησης της διαδικασίας στο ΣτΕ, σε συνδυασμό 
με την αδυναμία εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου από τον επί παγία αντιμισθία νομικό 
σύμβουλο της Περιφέρειας λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας του. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

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. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/795/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 43ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή υδρομαστεύσεων και ποτίστρων στη θέση Μποιάνο του Δήμου Μετσόβου». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5800/27-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1163/28-05-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη: 

6. Την υπ’ αριθ.  58882/1905 από  20-05-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  15.000,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003 

και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών –υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού –

υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», Υποέργο: «Κατασκευή υδρομαστεύσεων και 

ποτίστρων στη θέση Μποιάνο του Δήμου Μετσόβου».  

7. Την από 28-05-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες με μηχανικά μέσα και τα 

χέρια για την δημιουργία υδρομαστεύσεων, προκειμένου να εκμεταλλευτούμε τις μικρές ποσότητες νερού για 

την κοινή χρήση από τους κτηνοτρόφους της περιοχής. Παράλληλα θα γίνει διαμόρφωση χώρου με ποτίστρες 

για την ορθολογική διαχείριση του νερού.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Κατασκευή  υδρομαστεύσεων 

και ποτίστρων στη θέση Μποιάνο του Δήμου Μετσόβου», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003, προϋπολογισμού: 15.000,00€ (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 15.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Κατασκευή  υδρομαστεύσεων και ποτίστρων στη θέση Μποιάνο του Δήμου Μετσόβου», βάσει της από 
28-05-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να 
πραγματοποιηθούν εργασίες με μηχανικά μέσα και τα χέρια για την δημιουργία υδρομαστεύσεων, για να 
εκμεταλλευτούν οι μικρές ποσότητες νερού για την κοινή χρήση από τους κτηνοτρόφους της περιοχής και 
διαμόρφωση χώρου με ποτίστρες για την ορθολογική διαχείριση του νερού.  
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

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. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/796/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση 
διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δήμου 
Τετραφυλλίας – Β΄ Φάση)», προϋπολογισμού € 5.000.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 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 Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1163/02-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1209/02-06-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 
«…Σας γνωρίζουμε ότι με την Αριθ. Πρωτ. 39015/05-04-2019 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης το έργο του θέματος εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019 της ΣΑΕΠ-030 με 

κωδικό έργου 2019ΕΠ03000000 με προϋπολογισμό 5.000.000,00 € με το Φ.Π.Α. Από την ΔΤΕΠΕ Άρτας 

συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισμού δημοπράτησης 

(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 4.032.258,06 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 

5.000.000,00 €. Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο 

Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού 

διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας  (Τμήμα 

Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας – Β΄ Φάση)» και παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, να 

προβείτε στην κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, 

προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτησή του…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  

 Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας  
(Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας – Β΄ Φάση)», προϋπολογισμού 
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) € 4.032.258,06 και 
συνολικής δαπάνης € 5.000.000,00  με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 
1163/02-06-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την 
αριθμ. πρωτ. 1126/02-06-2020 απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Άρτας και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση 
της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 030 με Κ.Α. 
2019ΕΠ03000000 και  

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Άρτας. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ



-157- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/797/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - προστασία 
πρανών (τοίχος αντιστήριξης) στη θέση Ξηρόκαμπος της Ε.Ο. 12 (Άνω Καλεντίνη – 
Ξηρόκαμπος - όρια Ν. Καρδίτσας)», προϋπολογισμού € 140.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 140.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.008 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, έργων 
χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020, για την εκτέλεση του έργου 
«Συντήρηση - προστασία πρανών (τοίχος αντιστήριξης) στη θέση Ξηρόκαμπος της Ε.Ο. 12 
(Άνω Καλεντίνη – Ξηρόκαμπος - όρια Ν. Καρδίτσας)». 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1136/29-05-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1172/29-05-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία 
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Σας γνωρίζουμε ότι με την Αριθ. Πρωτ. 

2/7/04.03.2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση του Τεχνικού 

Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020 και από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της ΠΕ Άρτας, 

Έργων Χρηματοδοτούμενων από Έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020 εγκρίθηκε η διάθεση ποσού 140.000,00 € για 

το έργο του θέμα-τος. Από την ΔΤΕΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω 

έργου προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 112.903,22 

€ και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 140.000,00 €. Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, 

Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης 

ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση - προστασία πρανών (τοίχος αντιστήριξης) στη 

θέση Ξηρόκαμπος της ε.ο. 12 (Άνω Καλεντίνη-Ξηρόκαμπος-όρια Ν. Καρδίτσας)» και παρακαλούμε, λόγω 

αρμοδιότητας, να προβείτε στην κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 176 

του Ν 3852/2010, προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτησή του. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  

 Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - προστασία πρανών 
(τοίχος αντιστήριξης) στη θέση Ξηρόκαμπος της Ε.Ο. 12 (Άνω Καλεντίνη – Ξηρόκαμπος - 
όρια Ν. Καρδίτσας)», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 112.903,22 € και συνολικής δαπάνης € 140.000,00 με ΦΠΑ, 
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με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 1136/29-05-2020 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. πρωτ. 936/29-
05-2020 απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Άρτας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.008 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. 
έτους 2020,  σύμφωνα με την  αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, και την με α/α 1136 και αρ. πρωτ. 1508/28-04-2020 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1158 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας  και  

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

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. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/798/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τεχνικών έργων 
στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 74.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.021 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, έργων 
χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020, για την εκτέλεση του έργου 
«Κατασκευή τεχνικών έργων στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου ΠΕ Άρτας». 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1137/29-05-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1192/01-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία 
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Σας γνωρίζουμε ότι με την με αριθμό 

10/558/15.04.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφερείας Ηπείρου, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 

74.000,00 € σε βάρος του προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Έργων Χρηματοδοτούμενων από 

Έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020 για το έργο του θέματος. Από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε 

και θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 

απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 59.677,42 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 74.000,00 € και εγκρίθηκε με την 

με αριθμό πρωτ. 1117/29.05.2020 απόφαση του Δ/ντή Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας. Σας στέλνουμε τα τεύχη 

της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), την 

απόφαση έγκρισης μελέτης καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού του 

παραπάνω έργου και παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, να προβείτε στην κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 

δημοπρασίας, προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτησή του. ...…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  

 Καταρτίζει τη διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του 
Ν.4412/16), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή 
τεχνικών έργων στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 59.677,42 € και 
συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 74.000,00 €, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. 
πρωτ. 1137/29-05-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
του έργου, με την αρ. 1117/29-05-2020 απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και με δαπάνη 
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η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.021 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020,  σύμφωνα με την  αριθμ. 10/558/15-04-
2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 1145 και αρ. πρωτ. 1515/28-04-
2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1165 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας και  

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

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. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/799/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – βελτίωση 
αποστραγγιστικών τάφρων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 74.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.022 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, έργων 
χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020, για την εκτέλεση του έργου 
«Καθαρισμός – βελτίωση αποστραγγιστικών τάφρων ΠΕ Άρτας». 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1138/29-05-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1193/01-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία 
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Σας γνωρίζουμε ότι με την με αριθμό 

10/558/15.04.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφερείας Ηπείρου, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 

74.000,00 € σε βάρος του προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Έργων Χρηματοδοτούμενων από 

Έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020 για το έργο του θέματος. Από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε 

και θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 

απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 59.677,42 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 74.000,00 € και εγκρίθηκε με την 

με αριθμό πρωτ. 1085/25.05.2020 απόφαση του Δ/ντή Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας. Σας στέλνουμε τα τεύχη 

της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), την 

απόφαση έγκρισης μελέτης καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού του 

παραπάνω έργου και παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, να προβείτε στην κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 

δημοπρασίας, προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτησή του.. ...…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  

 Καταρτίζει τη διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του 
Ν.4412/16), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός 
– βελτίωση αποστραγγιστικών τάφρων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση)  59.677,42 € και συνολικής 
δαπάνης με ΦΠΑ 74.000,00 €, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια 
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 
1138/29-05-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του 
έργου, με την αρ. 1085/25-05-2020 απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και με δαπάνη η 
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οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.022 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020,  σύμφωνα με την  αριθμ. 10/558/15-04-
2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 1148 και αρ. πρωτ. 1516/28-04-
2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1166 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας και  

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ



-166- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/800/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - προστασία του 
κόμβου προς Αμπέλια της ε.ο. Άρτα - Χανόπουλο - Καμπή», προϋπολογισμού 80.000,00 
€ με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 80.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.009 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, έργων 
χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020, για την εκτέλεση του έργου 
«Συντήρηση - προστασία του κόμβου προς Αμπέλια της ε.ο. Άρτα - Χανόπουλο - Καμπή». 

8. Την αριθμ. 12/672/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - προστασία του κόμβου 
προς Αμπέλια της ε.ο. Άρτα - Χανόπουλο - Καμπή», προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ, 
με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1002/11-05-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. πρωτ. 942/30-04-2020 
απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Άρτας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.009 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας 
οικ. έτους 2020,  σύμφωνα με την  αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, και την με α/α 1137 και αρ. πρωτ. 1509/28-04-2020 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1159 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. Επίσης εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Άρτας. 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1115/29-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1166/29-05-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της από 28-05-2020 ηλεκτρονικής κλήρωσης από το 
ΜΗΜΕΔ, εισηγείται την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση εκτέλεσης έργου «Συντήρηση - προστασία του 
κόμβου προς Αμπέλια της ε.ο. Άρτα - Χανόπουλο - Καμπή» προϋπολογισμού 80.000,00 € 
με ΦΠΑ, με ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού 
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διαγωνισμού την 3η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης την 3η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.  
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - προστασία του κόμβου προς 
Αμπέλια της ε.ο. Άρτα - Χανόπουλο - Καμπή», προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος 
των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.009 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από  την από 28-05-2020 κλήρωση τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ,  και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

1. ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Πρόεδρος  

2682362167 ou.kontaratou@php.gov.gr  

2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

2685360225 jomavr@gmail.com  

3. ΜΙΡΑΝΤΑ ΝΟΥΤΣΗ ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

2681362226 miranta@arta.gr   

Αναπληρωματικά μέλη: 

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, αναπληρωτής Προέδρου  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 2682362159 gogoletas@yahoo.gr   

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΑΓΚΑΣ  ΤΕ  Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

2682089082 giorgostagas@gmail.com   

3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 1993 1993 

2681083629 theoxaris@nskoufas.gr  

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

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. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/801/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση παρακαμπτηρίων 
οδών σύνδεσης με επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού € 88.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 88.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9762.01.024.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, έργων 
χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020, για την εκτέλεση του έργου 
«Βελτίωση παρακαμπτηρίων οδών σύνδεσης με επαρχιακό δίκτυο». 

6. Την με α/α 1154 και αρ. πρωτ. 1520/28-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΞΘ7Λ9-ΜΒΗ) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 88.000,00 για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση 
παρακαμπτηρίων οδών σύνδεσης με επαρχιακό δίκτυο», σε βάρος των πιστώσεων του 
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9762.01.024.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας 
οικ. έτους 2020 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 1170 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

7. Την αριθμ. 13/728/22-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση παρακαμπτηρίων οδών 
σύνδεσης με επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού 88.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1026/14-05-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. πρωτ. αρ. 943/30-04-2020 απόφαση της 
ΔΤΕ/Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης  σε βάρος 
των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9762.01.024.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020,  σύμφωνα με την  αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 1154 και αρ. πρωτ. 1520/28-04-2020 (ΑΔΑ: 
ΩΝΞΘ7Λ9-ΜΒΗ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1170 
στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Άρτας για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του 
έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1153/02-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1206/02-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της από 01-06-2020 ηλεκτρονικής κλήρωσης από το 
ΜΗΜΕΔ, εισηγείται την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου του θέματος, με 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού την 10η 
Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Άρτας. 
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9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού την 10η 
Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Βελτίωση παρακαμπτηρίων οδών σύνδεσης με επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού 
88.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9762.01.024.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, αποτελούμενη από 
υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την 
από 01-06-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ,   

και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΗΣ, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών Δήμος Αρταίων/Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών, τηλ. 2681362225 (e-mail: giamouris@arta.gr), Πρόεδρος 

2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δήμος Πρέβεζας, τηλ. 2682028267 (e-

mail:mak4studie@yahoo.gr). 

3. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΡΑΣΣΑ, ΠΕ Χημικών Μηχανικών Δήμος Πρέβεζας, τηλ. 2682060602 (e-

mail:perivallon@1485.syzefxis.gov.gr). 

Αναπληρωματικά μέλη: 

1. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΗΣ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Περιφέρεια Ηπείρου τηλ. 2681363350 (e-

mail: s.panis@peartas.gov.gr), αναπληρωτής Προέδρου 

2. ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Περιφέρεια Ηπείρου, τηλ. 2681363341 (e-

mail:mvasileiadi@peartas.gov.gr). 

3. ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, 

τηλ. 2682021314, 2682021361 (e-mail: eyde.kssy.pre@ggde.gr). 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

mailto:giamouris@arta.gr
mailto:s.panis@peartas.gov.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/802/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 50ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – αποκατάσταση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας», 
αναδόχου Δημητρίου Φούκα, μέχρι την 12-08-2020. 

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 

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

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

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

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1114/01-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1197/01-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής: «…..Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο συνημμένα την από 28.05.2020 αίτηση 

του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών έως 

12.08.2020, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή. Η σύμβαση υπογράφηκε την 12.03.2020 και η 

συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών λήγει την 12.06.2020.Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις 

του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2019. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 150.000,00 € με Φ.Π.Α., ενώ το ποσό 

της σύμβασης είναι 82.325,21 € με Φ.Π.Α. Η Υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσμίας 

περαίωσης των εργασιών μετ’ αναθεωρήσεως μέχρι 12.08.2020 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 «Συντήρηση – αποκατάσταση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας», 
αναδόχου Δημητρίου Φούκα, μέχρι την 12-08-2020, 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/803/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 51ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - βελτίωση της επαρχιακής οδού (12) από Άνω Καλεντίνη - 
Ξηρόκαμπο - Σταυρόβρυση – Γέφυρα Κοράκου - Όρια νομού Καρδίτσας», αναδόχου 
Παναγιώτη Κατέρου ΕΔΕ, μέχρι την 31-08-2020. 

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).  
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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. 1148/03-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1220/03-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής: «… Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο συνημμένα την από 01.06.2020 αίτηση 

του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών έως 

31.08.2020, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή. Η σύμβαση υπογράφηκε την 02.10.2019 και η αρχική 

προθεσμία περαίωσης των εργασιών έληξε την 02.02.2020. Με την αριθμ. 2/126/20.01.2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας 

περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 30.06.2020.Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 

830 Ηπείρου. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 176.000,00 € με Φ.Π.Α., ενώ το ποσό της σύμβασης 

είναι 115.266,20 € με Φ.Π.Α. Η Υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των 

εργασιών μετ’ αναθεωρήσεως μέχρι 31.08.2020 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 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του 
έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - βελτίωση της επαρχιακής οδού (12) από Άνω Καλεντίνη - 
Ξηρόκαμπο - Σταυρόβρυση – Γέφυρα Κοράκου - Όρια νομού Καρδίτσας», αναδόχου Παναγιώτη 
Κατέρου ΕΔΕ, μέχρι την 31-08-2020, 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/807/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 55ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση υδρομάστευσης στην περιοχή της Μεσούντας (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.  

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6128/29-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1174/29-05-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…  Παίρνοντας υπόψη  

1. Σαν αποτέλεσμα των κακών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην ευρύτερη περιοχή του Αθαμανίου 

ακόμη και κατά τους εαρινούς μήνες, ήταν η υπάρχουσα υδρομάστευση να υποστεί εκτεταμένες φθορές με 

συνεχή απώλεια του νερού. Συνέπεια αυτού είναι οι καλλιέργειες και κυρίως τα ζώα των γεωργών και των 

κτηνοτρόφων αντίστοιχα της περιοχής να κινδυνεύουν, με το πρόβλημα να γίνεται ακόμη πιο έντονο για τους 

καλοκαιρινούς μήνες που έπονται. 

2. Την  με  αριθμ. : 62752/2019/27-0/1712/06-05-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης 

διάθεσης πίστωσης ποσού 24.400,00 € ( 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 : «Αποκατάσταση 

υδρομάστευσης στην περιοχή της Μεσούντας ( προμήθεια υλικών) » 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Αποκατάσταση υδρομάστευσης 

στην περιοχή της Μεσούντας ( προμήθεια υλικών) »  του έργου :   «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών 

– υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019 -2021 » της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2019ΕΠ53000003, προϋπολογισμού: 24.400,00 € (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 24.400,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2019ΕΠ53000003 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019 - 2021» για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση υδρομάστευσης στην περιοχή της Μεσούντας (προμήθεια υλικών)», βάσει της σχετικής 
μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή 
κρίνεται απαραίτητη η αποκατάσταση της υπάρχουσας υδρομάστευσης στην ως άνω περιοχή, η οποία, 
λόγω των εκτεταμένων φθορών που έχει υποστεί και σε συνδυασμό με τη συνεχή απώλεια νερού, θέτει 
σε κίνδυνο τις  καλλιέργειες και κυρίως τα ζώα των γεωργών και κτηνοτρόφων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια 
των καλοκαιρινών μηνών. 
………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/808/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 56ο 

Διεξαγωγή της δημόσιας προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου/ων για τη στέγαση 
των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) Νομού Θεσπρωτίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 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 Π.Δ. 242/96 περί μισθώσεων, του Π.Δ. 34/95 περί εμπορικών μισθώσεων, τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις 
διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
(ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 5/314/08-02-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης διενέργειας 
μειοδοτικής δημοπρασίας, κατάρτισης των όρων της διακήρυξης, και έγκρισης δαπανών και διάθεση 
πιστώσεων, για τη μίσθωση ακινήτου/ων για τη στέγαση των υπηρεσιών των Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ΚΕΣΥ Νομού Θεσπρωτίας. 

6. Την υπ’αριθμ. 727/21709/720/19-02-2019 Απόφαση Ανάληψη δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας,  για τον Φορέα  072 και  ΚΑΕ 0813.01, η οποία καταχωρήθηκε 
με α/α 703 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη στέγαση των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ΚΕΣΥ Νομού  Θεσπρωτίας. 

7. Την αριθμ. 30/2428/11-10-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
επανάληψη της διενέργειας δημόσιας μειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση 
ακινήτου/ων για τη στέγαση των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
(ΚΕΣΥ) Νομού Θεσπρωτίας για πέντε (5) έτη, δεδομένου ότι η αρμόδια Επιτροπή Καταλληλότητας 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην σχετική Έκθεσή της, έκρινε ότι τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στις δύο 
προσφορές που κατατέθηκαν για τον διαγωνισμό του θέματος, δεν πληρούν τους όρους της 
Διακήρυξης, δεδομένου ότι δεν είναι προς το παρόν κατάλληλα για την συγκεκριμένη μίσθωση αφού 
θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες μετατροπές προκειμένου να πληρούνται οι παραπάνω όροι της 
διακήρυξης. 

8. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 1679/256/07-01-2020 με α/α 21 Απόφαση Ανάληψη δαπάνης και δέσμευσης 
πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας,  για τον Φορέα  072 και  ΚΑΕ 0813.01, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 23 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη στέγαση των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ΚΕΣΥ Νομού  Θεσπρωτίας. 

9. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4738/14-05-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1039/15-05-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η 
υπηρεσία αναφέρει τα εξής: 

«… Σας διαβιβάζουμε την από 17 Ιανουαρίου 2020  Έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996, 

σχετικά με την αξιολόγηση των  αιτήσεων  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά ακινήτου  για τις ανάγκες   

στέγασης   της Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας νομού Θεσπρωτίας στο πλαίσιο της αριθ.190230/4467/02-12-

2019  διακήρυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

Βάσει του αριθμ. πρωτ. 25879/3691/18-02-2020 εγγράφου μας, η υπηρεσία  διαβίβασε την ως άνω έκθεση 

στους προσφέροντες με την παράκληση να μας   γνωστοποιήσουν τις προθέσεις τους.  

Η κα. Σωτηρίου Αθανασία, μία από τους προσφέροντες μας διαβίβασε με τα αριθμ. πρωτ. 31198/445/27-02-

2020 & 33118/473/03-03-2020 έγγραφα τα ζητηθέντα στοιχεία , τα οποία και σας κοινοποιούμε και 

παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες. Το παρόν κοινοποιείται και στους προσφέροντες  για 

ενημέρωσή τους …». 

Στην επισυναπτόμενη στην ανωτέρω εισήγηση, από 17-01-2020 έκθεση της Επιτροπής Καταλληλότητας 
ακινήτων, αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

«….  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ  

ΠΡΟΣΦΕΡΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ  

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΣΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

Στην Ηγουμενίτσα σήμερα 17/1/2020 η επιτροπή καταλληλότητας που ορίστηκε με την υπ. Αριθμ. Πρωτ. 

14/57/21-10-2019 απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου, αποτελούμενη από τους:   

 

1. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΛΑΜΠΡΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ 

2. ΗΛΙΑΝΑ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΡΡΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ 

3. ΔΗΜΑ ΑΝΝΑ , Πολιτικό Μηχανικό, Υπάλληλο της ΔΤΕ ΠΕ Θεσπρωτίας 

 

Αφού έλαβε υπόψη τις δύο υποβληθείσες προσφορές για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των ανωτέρω 

Υπηρεσιών και μετά από επιτόπια εξέταση των ακινήτων 

Αποφασίζει 

Ότι το ακίνητο ιδιοκτησίας Ταχιά Σπυρίδωνα του Αρσενίου και Ταχιά Πέτρου του Αρσενίου που βρίσκεται 

επί της οδού Κύπρου αρ. 60 στην Ηγουμενίτσα  δεν πληρεί τους παρακάτω όρους της διακήρυξης:     

 Δεν είναι προσβάσιμο για άτομα με ειδικές ανάγκες. Για την πρόσβαση στον ανελκυστήρα που οδηγεί 

στους ορόφους μεσολαβούν επτά συνολικά σκαλοπάτια (υψομετρική διαφορά περίπου 1,20μ). Επιπλέον ο 

ανελκυστήρας δεν έχει τις απαιτούμενες διαστάσεις προκειμένου να εξυπηρετήσει αναπηρικό καροτσάκι. 

 Δεν διαθέτει χώρους υγιεινής για ΑΜΕΑ. 

 Οι χώροι έχουν πολεοδομικά χρήση κατοικιών και θα πρέπει να γίνει αλλαγή χρήσης. 

Κατά τα λοιπά πληρούνται όλοι οι υπόλοιποι όροι της διακήρυξης  

Ότι το ακίνητο ιδιοκτησίας  Νικόλαου Γιόγιακα του Βασίλειου που εκπροσωπείται νόμιμα από την Σωτηρίου 

Αθανασία, που βρίσκεται επί της 1ης  Πολεοδομικής ενότητας στην Ηγουμενίτσα: 

 Πληρεί τους όρους της διακήρυξης για στέγαση των υπηρεσιών  της Δευτεροβαθμιας  Εκπαίδευσης εφόσον 

διαμορφώσει τους απαραίτητους κύριους και βοηθητικούς χώρους σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. δγ της 

διακήρυξης ( 17 χώρους γραφείων και μία τουαλέτα με προδιαγραφές ΑΜΕΑ) . Θα πρέπει πριν την 

διαμόρφωση των χώρων ο ιδιοκτήτης να καταθέσει σχετικές κατόψεις στην Διεύθυνση Διοικητικού 

Οικονομικού της ΠΕ Θεσπρωτίας και να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες εντός του προβλεπόμενου 

χρόνου παράδοσης του κτιρίου. Θα πρέπει επίσης να προσκομίσει βεβαίωση στατικής επάρκειας της 

σιδηροκατασκευής του παταριού του κτιρίου υπογεγραμμένη από πολιτικό μηχανικό. 

Σαν συνέπεια των παραπάνω η επιτροπή κρίνει ότι το πρώτο ακίνητο δεν είναι προς το παρόν κατάλληλο για 

την συγκεκριμένη μίσθωση αφού θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες μετατροπές προκειμένου να πληρούνται 

οι παραπάνω όροι της διακήρυξης ενώ το δεύτερο κτίριο είναι κατάλληλο για στέγαση της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην διακήρυξη και ιδιαίτερα στο άρθρο 1 παρ. δγ..  

Ηγουμενίτσα 17-1-2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 

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

10. Στον διαγωνισμό κλήθηκε να μετάσχει, με το αριθμ. οικ. 67001/8904/03-06-2020 έγγραφο του 
Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ο διαγωνιζόμενος 
Νικόλαος Γιόγιακας του Βασίλειου που εκπροσωπείται νόμιμα από την Σωτηρίου Αθανασία, του 
οποίου το προσφερόμενο ακίνητο, που βρίσκεται επί της 1ης Πολεοδομικής ενότητας, στο Λαδοχώρι 
Ηγουμενίτσας, κρίθηκε κατάλληλο με το ανωτέρω, από 17-01-2020 Πρακτικό της Επιτροπής 
Καταλληλότητας, για τη στέγαση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Θεσπρωτίας (υπό στ. β 
περ. πρώτη) της αριθ. 190230/4467/02-12-2019 διακήρυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Στην Επιτροπή προσήλθε η κα Σωτηρίου Αθανασία του Κων/νου, η οποία κατέθεσε σφραγισμένο 
φάκελο, με την ένδειξη: «Προς Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου / Για τη διακήρυξη 
190230/4467/02-12-2019 «Περί μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Β’ Βάθμιας Δ/νσης Νομού 
Θεσπρωτίας». Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού τον υπέγραψε, προέβη στην αποσφράγισή του, 
ανακοίνωσε στα μέλη της Επιτροπής το περιεχόμενό του, το οποίο και ανέγνωσε, ήτοι: Α) οικονομική 
προσφορά για το προσφερόμενο ακίνητο, στο Λαδοχώρι Ηγουμενίτσας, για τη στέγαση των 
Υπηρεσιών της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Θεσπρωτίας, έναντι συνολικού μηνιαίου 
μισθώματος 1200 € (χιλίων διακοσίων ευρώ) Β) το από 04-06-2020 με Νο 750 Γραμμάτιο Συστάσεως 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ



-181- 
 

Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων Ηγουμενίτσας, ως εγγύηση συμμετοχής 
στον διαγωνισμό, ποσού 1.440,00 € και Γ) την από 04-06-2020 εξουσιοδότηση του Νικολάου Γιόγιακα 
του Βασίλειου –με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής– και την από 04-06-2020 σχετική υπεύθυνη 
δήλωση της Σωτηρίου Αθανασίας του Κων/νου. 

Τα ανωτέρω έγγραφα επισυνάπτονται στον φάκελο του θέματος (με αρ. πρωτ. εισ. 1039/15-05-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.). 

Στη συνέχεια, και μετά τη συζήτηση που ακολούθησε – και αφού συντάχθηκε σχετικό Πρακτικό (που 
επισυνάπτεται στον ανωτέρω φάκελο του θέματος) – ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε να 
κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον ως άνω προσφέροντα, για την μίσθωση ακινήτου 
ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται επί της 1ης Πολεοδομικής ενότητας, στο Λαδοχώρι Ηγουμενίτσας, 
επιφανείας 473,90 τ.μ. για τη στέγαση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Θεσπρωτίας, με 
προσφορά μηνιαίου μισθώματος 1.200,00 € η οποία κρίνεται συμφέρουσα και με την υποχρέωση του 
ιδιοκτήτη, για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης του κτιρίου, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται 
στο από 17-01-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας, για τις οποίες έχει ήδη δηλώσει με τα 
από 19 και 28-02-2020 έγγραφα (με αριθμ. πρωτ. εισ. 449/27-02-2020 και 473/03-03-2020 της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας) ότι προτίθεται να εκτελέσει. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Κατόπιν της διεξαγωγής, από την Οικονομική Επιτροπή, του διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου/ων 
για τη στέγαση των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) Νομού 
Θεσπρωτίας, βάσει της αριθμ. πρωτ. 190230/4467/02-12-2019 Διακήρυξης, όπως αναλυτικά αναφέρεται 
ανωτέρω, 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού, για τη στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Θεσπρωτίας, στον Νικόλαο Γιόγιακα του Βασίλειου, που 
εκπροσωπείται νόμιμα από την Σωτηρίου Αθανασία του Κων/νου, ιδιοκτήτη του ακινήτου που βρίσκεται 
επί της 1ης Πολεοδομικής ενότητας, στο Λαδοχώρι Ηγουμενίτσας, επιφανείας 473,90 τ.μ. με μηνιαίο 
μίσθωμα ποσού 1.200,00 € για χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών και με την υποχρέωση της εκτέλεσης εκ 
μέρους του ιδιοκτήτη, των εργασιών διαμόρφωσης του κτιρίου, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο 
από 17-01-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας, και  

 Εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεως για τη μίσθωση του ανωτέρω ακινήτου, για την κάλυψη των αναγκών 
στέγασης της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Θεσπρωτίας, με συνολικό μηνιαίο μίσθωμα 
ποσού € 1.200,00 για χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών, με δικαίωμα παράτασης για χρόνο ίσο προς τον 
αρχικώς προβλεπόμενο, με τους όρους όπως αναλυτικά θα αναφέρονται στη σύμβαση και με δαπάνη η 
οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε Θεσπρωτίας (Ε.Φ. 072 – ΚΑΕ 
0813.01), βάσει της με α/α 21 και αριθμ. πρωτ. οικ. 1679/256/07-01-2020 απόφαση ανάληψης πολυετούς 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 23 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

 Κηρύσσει άγονο τον ανωτέρω διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου/ων για τη στέγαση των υπηρεσιών 
της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
(ΚΕΣΥ) Νομού Θεσπρωτίας, δεδομένου ότι και στην αρχική και στην επαναληπτική δημοπρασία, τα 
προσφερόμενα ακίνητα δεν πληρούσαν τους όρους των Διακηρύξεων.  
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

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. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/811/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 59ο 

Έγκριση 8ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2019-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) την υπ’ αριθμ. 
24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής καθώς και 
την υπ’ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-2018). 

5. Την εισήγηση του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης της Δ/νσης 
Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. 
πρωτ. 8863/2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1149/28-05-2020 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη: «… 6-Τις 

αριθμ.4/175/10-2-2016, 25/1379/8-9-2016 και 27/1334/1-9-2017 αποφάσεις της Οικονομικής 

Επιτροπής για την παράταση συμβάσεων. 7-Τις αριθμ 32/2564/20-10-2019, 35/2803/2-12-2019 

,36/2907/12-12-2019,37/2965/23-12-2019 και 2/139/20-1-2020 αποφάσεις με τα νέα και 

τροποποιημένα δρομολόγια μετά τον διαγωνισμό. 8-Την αριθμ Δ1α/ΓΠ. οικ.29114/10-5-2020 ( ΦΕΚ 

1780 ΤΒ΄) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών … και Μεταφορών. 9-Το γεγονός ότι έχει 

προκύψει ανάγκη για τροποποίηση  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών. …», εισηγείται την 

τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2019-2020, όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
μαθητών, για το σχολικό έτος 2019-2020, σύμφωνα με την σχετική (ανωτέρω υπό στ.5), 
εισήγηση του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας,  

Εγκρίνει την τροποποίηση των κάτωθι δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, που έχουν 
κατακυρωθεί και τροποποιηθεί με τις σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, όπως 
αναλυτικά κατωτέρω αναφέρεται, και σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα απόφαση 
Πίνακα, ως εξής: 

1. Το δρομολόγιο 1.6 της αριθμ. 32/2564/29-10-2019 απόφασης  της Οικονομικής Επιτροπής 
«Φροσύνη – Τσαγγάρι – Αυλότοπος – Σούλι – Γαρδίκι - Παραμυθιά», μερικές μέρες αλλάζει 
και γίνεται «Αυλότοπος-Σούλι-Γαρδίκι-Παραμυθιά» με τον ίδιο μεταφορέα ΚΤΕΛ και τελική 
τιμή 212,57  € από 11-5-2020 μέχρι 15-5-2020 (αλλά και πέραν της 15-5-2020). 

2. Το δρομολόγιο 2.1 της αριθμ. 32/2564/29-10-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
«Σαγιάδα Ασπροκκλήσι-Σμέρτο-Τρικόρυφο –Φιλιάτες», μερικές μέρες αλλάζει και γίνεται 
«Σμέρτος-Φιλιάτες» με τον ίδιο μεταφορέα ΚΤΕΛ και τελική τιμή 50,79 € από 11-5-2020 
μέχρι 15-5-2020 (αλλά και πέραν της 15-5-2020). 

3. Το δρομολόγιο 1.5 της αριθμ. 32/2564/29-10-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
«Ποταμιά –Γλυκή-Χόικα-Άνω Γαρδίκι-Σκάνδαλο –Παραμυθιά», μερικές μέρες αλλάζει και 
γίνεται  «Ποταμιά –Γλυκή-Χόικα-Άνω Γαρδίκι-Σκάνδαλο-Ζερβοχώρι-Προδρόμι-Παραμυθιά» 
με τον ίδιο μεταφορέα (ΚΤΕΛ) και τελική τιμή 127,62 από 11-5-2020 μέχρι και 15-5-2020 
(αλλά και πέραν της 15-5-2020). 
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4. Το δρομολόγιο 3.5 της αριθμ.  32/2564/29-10-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
«Μεσοβούνι - Μαζαρακιά – Βασιλικός - Αγία Μαρίνα – Δροσιά – Γραικοχώρι – Λαδοχώρι - 
Ηγουμενίτσα», μερικές μέρες αλλάζει και γίνεται «Μαζαρακιά-Βασιλικός-Αγία Μαρίνα-
Δροσιά-Γραικοχώρι-Λαδοχώρι-Ηγουμενίτσα» με μεταφορέα το ΚΤΕΛ και τιμή 106,89 € από  
11-5-2020 μέχρι  15-5-2020 (αλλά και πέρα της 15-5-2020) 

5. Το δρομολόγιο 5.4 της αριθμ. 32/2564/29-10-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
«Αμπέλια Πολυδρόσου-Πλακωτή-Νεράιδα (Παραμυθιά 7:15 και επιστροφή)», μερικές μέρες 
αλλάζει και γίνεται «Πλακωτή –Νεράιδα (Παραμυθιά -πρωί 7:15 και επιστροφή)» από 11-5-
2020 μέχρι 15-5-2020 με τον ίδιο μεταφορέα Αηδόνη Χρήστο (ΤΑΧΙ) και τελική τιμή 31,15  € 
(αλλά και πέραν της 15-5-2020).  

Οι ως άνω προκαλούμενες δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε 
Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2020 (Ε.Φ.191, ΚΑΕ 0821 για την Α/θμια Εκπαίδευση και Ε.Φ.192, ΚΑΕ 
0821 για την Β/θμια Εκπαίδευση), σύμφωνα με τις αριθμ. 22/07-01-2020 και 23/07-01-2020 
αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε 
Θεσπρωτίας. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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Ισχύει από :

1 1.6 32/2564/29-10-2019
Αυλότοπος-Σούλι-Γαρδίκι-

Παραμυθιά

ΛΥΚΕΙΟ-ΕΠΑΛ 

Παραμυθιάς-Γυννάσιο 

Γαρδικίου 

ΚΤΕΛ 1,0 0,0 47,0 42,0 90,0 212,57 0,00 212,57 ΚΤΕΛ
 11/5/2020 -

15/5/2020

2 2.1 32/2564/29-10-2019 Σμέρτος-Φλιάτες ΛΥΚΕΙΟ Φιλιατών ΚΤΕΛ 1,0 0,0 16,0 3,0 20,0 50,79 0,00 50,79 ΚΤΕΛ
11/5/2020-

15/5/2020

3 1.5 32/2564/29-10-2019

Ποταμιά-Γλυκή -Χόικα-Ανω Γαρδίκι-

Σκάνδαλο-Ζερβοχώρι-Προδρόμι-

Παραμυθιά

Λύκειο-Επαλ 

Παραμυθιάς
ΚΤΕΛ 1,0 0,0 64,0 0,0 65,0 127,62 0,00 127,62 ΚΤΕΛ

11/5/2020-

15/5/2020

4 3.5 32/2564/29-10-2019

Μαζαρακιά-Βασιλικό-Αγία Μαρίνα-

Δροσιά-Γραικοχώρι-Δαδοχώρι-

Ηγουμ/τσα

2ο Λύκειο Ηγουμ-

ΕΠΑΛ Ηγ/τσας
ΚΤΕΛ 4,0 0,0 32,0 10,0 46,0 106,89 0,00 106,89 ΚΤΕΛ

11/5/2020-

15/5/2020

5 5.4 32/2564/29-10-2019 Πλακωτ'η-Νεράιδα ΕΠΑΛ Παραμυθιάς 1 ΤΑΧΙ 0,0 0,0 6,0 5,0 22,0 31,15 0,00 31,15
ΑΗΔΟΝΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ

11/5/2020-

15/5/2020

 ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20  (ΑΠΌ 11-5-2020 /15-5-2020)                                                                                                                                                                                                               

8η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 2019-2020

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣΗ ΜΈΣΗ ΤΙΜΉ ΠΕΤΡΑΙΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΕΛ ΑΠΌ 11-5-2020 ΜΈΧΡΙ 15-5-2020 ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΉ ΤΩΝ 1,108€

ΘΩΜΑΣ Γ.ΠΙΤΟΥΛΗΣ

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/812/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 60ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 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 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. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8654/01-06-2020 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1191/01-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την 
οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και τη διάθεση των 
αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
έτους 2020, οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας όπως εμφανίζονται 
στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα. 

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

 Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω αναφερόμενων δαπανών, και τη διάθεση των 
απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020, η οποία 
εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ως εξής: 

α/

α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ           

(Ποσό με 

ΦΠΑ) € 

ΕΦ 072 / 

ΚΑΕ 

1 

Μεταλλική θύρα 

&  

φρεάτια  

Προμήθεια α) μεταλλικής θύρας με άνοιγμα 

εξαερισμού από αλουμίνιο για τον χώρο του 

μηχανοστασίου (ανελκυστήρας) και β) φρεατίων 

εντός του χώρου του ΚΤΕΟ της ΠΕΘ 

1.500,00 € 1699.01 

2 
Τόνερς, μελάνια, 

μελανοταινίες 

Προμήθεια τόνερς, μελανιών και μελανοταινιών για 

τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕΘ,  καθώς και 

για τις ανάγκες της Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης 

και ΚΕΣΥ νομού Θεσπρωτίας για το έτος 2020  

16.000,00 € 1329.01 

3 

Ανταλλακτικά για 

κουφώματα 

(Μεντεσέδες κ.λ.π.) 

Προμήθεια μεντεσέδων και λοιπών μηχανισμών για 

την αντικατάσταση  ,λόγω  φθοράς στα κουφώματα  

του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσπρωτίας. 

900,00 € 1699.01 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/813/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 61ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος 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).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 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 αριθμ. 10/565/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε 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», 
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). 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1894/03-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1213/03-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα το από 03-06-2020 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του 
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, 
με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την 
ανάθεση του έργου στον Κωνσταντίνο Κώστα 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). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 03-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 12-03-2020, για την ανάδειξη αναδόχου 
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εκτέλεσης 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, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα 
την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον ανάδοχο Κωνσταντίνο Κώστα 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). 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που 
διενεργήθηκε στις 12-03-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 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», 

στον οριστικό ανάδοχο Κωνσταντίνο Κώστα 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), σύμφωνα με το από 12-
03-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 10/565/15-
04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 03-06-2020 
Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα 
οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Κωνσταντίνο Κώστα ΕΔΕ, την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, στο ποσό 
των 34.385,20 € με ΦΠΑ, και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση 
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου  2018-2020». 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2o 
  ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ)του έργου: 
<<Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου  2018-
2020>>υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών  και άρση καταπτώσεων στην 8η επαρχιακή οδό της Π.Ε. Πρέβεζας», 
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Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας σήμερα στις 3-6-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 
πμ οι υπογράφοντες: 

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 ,συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να 
ολοκληρώσουμε το από  12.3.2020 πρακτικό της δημοπρασίας του παραπάνω έργου.  
Έχοντας υπόψη: 
 1. Την αρ.10/565/15-04-2020(θέμα 38ο )  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την 
οποία εγκρίθηκε το από 12.3.2020 Πρακτικό  της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των διατάξεων του άρθρων 
117 και 125 του Ν 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του  υποέργου:« Αποκατάσταση ζημιών  
και άρση καταπτώσεων στην 8η επαρχιακή οδό της Π.Ε. Πρέβεζας »του έργου:« Συντήρηση-αποκατάσταση 
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου  2018-2020»,προϋπολογισμού 
73.160,00 €(με ΦΠΑ) κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση του 
Kων/νου Κώστα  ΕΔΕ, η οποία 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). 
2.Το Αρ.Πρωτ.51503/1312/6.5.2020 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 10/565/15-04-2020(θέμα 38ο )   
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου  στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 
 3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο χρονικό 
διάστημα.  
4. Το  υπ’αρ.πρωτ.57101/1572/18-5-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας  προς τον ΕΔΕ  Kων/νο Κώστα  για 
την υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης .  
5. Την με αρ.πρ.64776/1894/1 -6-2020 αίτηση του    Kων/νου Κώστα  ΕΔΕ , προσωρινού αναδόχου, με την οποία 
κατέθεσε προς την Επιτροπής Διαγωνισμού σφραγισμένο φάκελο με τα παραπάνω δικαιολογητικά. Η Επιτροπή 
έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2 - 23.9 της διακήρυξης και 
βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη. Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην 
εργοληπτική επιχείρηση του Kων/νου Κώστα    ΕΔΕ, η οποία 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). 
 Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 12.3.2020 Πρακτικού δημοπρασίας. 

 
                                                     Πρέβεζα,3- 6-2020                               Η Επιτροπή 
 1.           Κων/νος Κατσιμπόκης 
 
 

 
2. 

 
Ελένη Βασιλειάδου  

   
 3. Γλυκερία Βαγγελάκη 

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/814/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 62ο 

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 και προστασία όχθεων 
ρεμάτων Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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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 με α/α 843 και αρ. πρωτ. 33359/1073/03.03.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 
200.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Πρέβεζας οικ. έτους 2020, ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.018.01, για το έργο «Καθαρισμός και προστασία 
όχθεων ρεμάτων Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, στα πλαίσια του 
Προγράμματος Έργων που Χρηματοδοτείται από Κεντρικού Αυτοτελείς Πόρους του Υπ. Εσωτερικών 
για κάλυψη Επενδυτικών Δαπανών και Δαπανών Βελτίωσης, Συντήρησης και Αποκατάστασης του 
Οδικού Δικτύου, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 831 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1830/28-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1148/28-05-
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 και 
προστασία όχθεων ρεμάτων Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 200.000,00 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 και προστασία όχθεων ρεμάτων Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια 
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 1830/28-
05-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε 
ελέγχθηκε θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 61636/1767/26-05-2020 απόφαση της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.018.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. 
έτους 2020, σύμφωνα με την με α/α 843 και αρ. πρωτ. 33359/1073/03.03.2020 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 831 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/815/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 63ο 

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 «Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί 
του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 130.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
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 με α/α 841 και αρ. πρωτ. 33361/1075/03.03.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 
130.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Πρέβεζας οικ. έτους 2020, ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.016.01, για το έργο «Έργα σήμανσης και ασφάλειας 
επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας», 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 829 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1962/02-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1208/02-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: «…Σας διαβιβάζουμε :α)Τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, 

Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο και ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 

θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας β) την απόφαση έγκρισης της μελέτης από την Υπηρεσία μας 

γ)Σχέδιο Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού δ) Απόφα ση ανάληψης υποχρέωσης του 

Αντιπεριφερειάρχη κ. Στράτου Ιωάννου με αρ. πρωτ. 33361/1075  δέσμευση πίστωσης 130.000,00 

ευρώ στα πλαίσια του προγράμματος έργων  που χρηματοδοτείται από Κ.Α.Π. του υπουργείου 

Εσωτερικών για κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης ,συντήρησης και 

αποκατάστασης του οδικού δικτύου και σας παρακαλούμε για την κατάρτιση των όρων της 

διακήρυξης διαδικασίας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του θέματος προκειμένου 

να προχωρήσουμε στην δημοπράτηση του .…». 

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 «Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού € 130.000,00 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. 1962/02-06-2020 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε ελέγχθηκε 
θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 65881/1954/02-06-2020  απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9771.01.016.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020, 
σύμφωνα με την με α/α 841 και αριθμ. πρωτ. 33361/1075/03.03.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 
με α/α καταχώρησης 829 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

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. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/816/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 64ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, 
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση καταπτώσεων και προστασία πρανών 
στην 3η επαρχιακή οδό της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 73.160,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
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 Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1739/25-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1121/25-05-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: «…Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. Πρωτ. 205603/7309/23.12.2019 απόφαση 

Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 73.160,00 € της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με 

ΚΑ2013ΕΠ03000011 για την εκτέλεση του Υποέργου «Άρση καταπτώσεων και προστασία πρανών στην 3η 

επαρχιακή οδό της Π.Ε. Πρέβεζας», του έργου: «Συντήρηση-αποχιονισμός- αποκατάσταση επαρχιακού οδικού 

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου». Από την υπηρεσία μας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του 

παραπάνω έργου προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 

59.000,00 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 73.160,00 €. Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική 

Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων και Ειδική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του παραπάνω υποέργου και 

παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, να προβείτε στην κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοικτής 

διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου και στην έγκριση 

δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, προκειμένου να προχωρήσουμε στην δημοπράτηση του υποέργου.…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  

 Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση καταπτώσεων και προστασία πρανών στην 3η επαρχιακή 
οδό της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση)  59.000,00 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 73.160,00 € με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 1739/25-05-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη του έργου, 
όπως αυτή συντάχθηκε ελέγχθηκε θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 60383/1712/22-05-2020 
απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 
2013ΕΠ03000011 και τίτλο «Συντήρηση-αποχιονισμός-αποκατάσταση επαρχιακού οδικού  δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου και  

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/817/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 65ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, 
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας και καθαρισμός τεχνικών 
οδού στις 10η και 13η επαρχιακές οδούς της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 73.160,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
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: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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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 Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1998/03-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1217/03-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: «…Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. Πρωτ.7297/227/17.01.2020 απόφαση Περιφερειάρχη 

Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 73.160,00 € της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2018ΕΠ53000001 για την 

εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 

Ηπείρου  2018-2020» Υποέργο: << Βελτίωση βατότητας και καθαρισμός τεχνικών οδού στις 10η και 13η 

επαρχιακές οδούς της Π.Ε. Πρέβεζας>>. Από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας  συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 

θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 

απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 59.000,00 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 73.160,00 €.Σας στέλνουμε τα 

τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

και Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων ) καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του 

παραπάνω έργου και παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, να προβείτε στην κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 

ανοικτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου και στην 

έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, προκειμένου να προχωρήσουμε στην δημοπράτηση του έργου .…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  

 Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας και καθαρισμός τεχνικών οδού στις 10η 
και 13η επαρχιακές οδούς της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
& ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 59.000,00 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 73.160,00 € με τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 1998/03-06-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με 
την μελέτη του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε ελέγχθηκε θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
59555/1669/21-05-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και εγκρίνει τη 
δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α. ΚΑ2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου  2018-2020», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου και  

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ



-200- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/818/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 66ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών 3ης επαρχιακής οδού (τμήμα Ριζά-Χειμαδιό) (Έργα Β΄ Φάσης)», 
αναδόχου Αλέξανδρου Λαϊνά, 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. Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα 

(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1815/28-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1145/28-05-2020 

στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…. Θέτουμε υπόψη τα παρακάτω: 

Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων κεντρικών αυτοτελών πόρων του Υπ. Εσωτερικών και τις 

1) με α/α 1324 και αρ. πρωτ. 63417/2408/02-05-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΨ87Λ9-Τ20) και 2)με α/α 705 και αρ. 

πρωτ.25399/848/17-02-2020 (ΑΔΑ:ΨΟ5Ι7Λ9-Α3Ν)  αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. Ο αρχικός του 

προϋπολογισμός είναι 20.000,00 € με ΦΠΑ. Η μελέτη του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης συντάχθηκαν από 

την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας με την σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου, και έτυχαν όλων των σχετικών εγκρίσεων. Το έργο δημοπρατήθηκε στις  11-07-2019 

και μειοδότης αναδείχθηκε ο Αλέξανδρος Λαϊνας με έκπτωση (5,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου. Τα πρακτικά 

της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την με αρ. 27/2182/29-08-2019 (ΑΔΑ:69Δ67Λ9-ΙΣΡ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.    Μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη κ. Στράτου Ιωάννου και 

του αναδόχου υπογράφηκε συμφωνητικό ύψους δαπάνης εργασιών 19.000,00 € (με ΦΠΑ), δηλ. 15.322,58  € 

(χωρίς ΦΠΑ). Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 03-10-2019 και η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν. Με βάσει 

το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ. ημερομηνία περαιώσεως ορίζεται η 03-02-2020. Με την υπ. αριθ. 1/52/10-01-

2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Π. Ηπείρου δόθηκε παράταση έως τις 30-06-2020. Ο ανάδοχος του 

έργου υπέβαλε την 26-05-2020  αίτηση  παράτασης της προθεσμίας αποπεράτωσης των εργασιών του έργου 

διότι μέσα στην παραπάνω προθεσμία δεν ήταν δυνατή λόγω των γεγονότων με την πανδημία του κορονοϊου 

η αποπεράτωση των εργασιών. Για  τους λόγους αυτούς ζητά την  παράτασή της μέχρι 30-08-2020 χωρίς 

δικαίωμα έγερσης πρόσθετης αποζημίωσης (πλην της νόμιμης αναθεώρησης).Ο Προϊστάμενος Τμήματος 

Συγκοινωνιακών έργων αναφέρει , ότι  οι ανωτέρω λόγοι είναι αληθείς, δικαιολογημένοι και καθοριστικοί για 

την πορεία εκτέλεσης των εργασιών και προτείνει να χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας μέχρι 30-08-2020,) 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε όπως εγκρίνετε τη χορήγηση της παράτασης αυτής, δηλαδή μέχρι 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. Πρέβεζας 
«Αποκατάσταση ζημιών 3ης επαρχιακής οδού (τμήμα Ριζά-Χειμαδιό) (έργα Β΄ Φάσης)», αναδόχου κ. 
Αλέξανδρου Λαϊνά, 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

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. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/819/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 67ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και 
εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής 
Ενότητας 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).  

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

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

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

5. Την αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 
4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς 
ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του 
δημοσίου, των ΟΤΑ  και των εν γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί ων το αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53». 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1964/02-06-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1212/03-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Πρέβεζας, 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, 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 της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας 
έτους 2020), για την προμήθεια ανταλλακτικών, και για εργασίες συντήρησης – επισκευής για 
τα μηχανήματα και οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα: 

Α/

Α 

ΕΙΔΟΣ                                              

ΟΧΗΜΑΤΟΣ -                      

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -    ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 

1 
 

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ 

 

ΜΕ 103928 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΞΙΑΣ 

ΠΟΡΤΑ 

241,80 ΓΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  ΚΑΙ      

111,60  ΓΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ    

ΣΥΝΟΛΟ : 353,40 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΆΝΩ 

2 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 7998 

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΦΡΕΝΩΝ 

(ΕΜΒΟΛΑ-ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ)R ΣΕΤ 1, ΣΕΤ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΦΡΕΝΩΝ 
(ΕΜΒΟΛΑ-ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ)L ΣΕΤ 1, ΤΑΚΑΚΙΑ 

ΦΡΕΝΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΣΕΤ 1, ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ 

DOT 4 TEM 1, ΣΠΕΡΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΦΡΕΝΩΝ ΤΕΜ 1, ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΦΡΕΝΩΝ 

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΤΕΜ 2, ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΤΕΜ 1, ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΦΡΕΝΩΝ ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΕΤ 1, 
ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΩΝΑ ΤΕΜ 1, 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΩΝΑ ΤΕΜ 1, ΒΙΔΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΩΝΑ ΤΕΜ 1, ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 

720,54 ΓΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  ΚΑΙ         

316,20 ΓΙΑ 

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ      

ΣΥΝΟΛΟ : 1.036,74 
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ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΙΤΡΑ 2, ΛΑΔΙ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΛΙΤΡΑ 1 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΆΝΩ 

3 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΥ 7358 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:   ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΤΕΜ 1, 

ΚΟΛΑΡΑ ΤΕΜ 2, ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΗΣΗΣ 
ΤΕΜ1, 

1.773,20 ΓΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  ΚΑΙ         
248,00 ΓΙΑ 

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ     
 ΣΥΝΟΛΟ : 2.021,20 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΆΝΩ 

 

4 

 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

 

 

ΚΥ 3141 

 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΕΛΑΣΤΙΚΑ 25,5 Χ25  τεμ 2 

3.348,00 ΓΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΣΥΝΟΛΟ : 3.348,00 

 

5 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΙ 8342 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ τεμ 1 682,000 ΓΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  ΚΑΙ  

272,80 ΓΙΑ 

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ    

ΣΥΝΟΛΟ : 954,80 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΆΝΩ 

6 

 
 

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

 
 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

 
 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
 

 

 
 

 

 
. 

 

 

 
 

ΜΕ 103927 

 
 

ΚΥ 7358 

 
 

ΚΗΥ 7993 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: Για τον εκσκαφέα ΜΕ 103927 
(ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 140 ΑΜ ΤΕΜ2, ΠΟΛΟΙ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΜ 4, ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΔΥΝΑΜΟΥ 

ΤΕΜ 1, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΔΥΝΑΜΟΥ ΕΜΠΡΟΣ ΤΕΜ 
1, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΔΥΝΑΜΟΥ ΠΙΣΩ ΤΕΜ 1, ) 

Για τον Φορτωτή ΚΥ 7358 (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 140 

ΑΜ ΤΕΜ 2, ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΜ 2. 
ΜΟΤΕΡ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ ΤΕΜ 1, 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 1.) 
Για το Φορτηγό ΚΗΥ 7993 ( ΦΑΝΑΡΙΑ 

ΕΜΠΡΟΣ ΤΕΜ 2, ΦΑΝΑΡΙΑ ΠΙΣΩ STOP – 

ΦΛΑΣ ΤΕΜ2 ΦΑΝΑΡΙΑ ΟΓΚΟΥ ΤΕΜ 6, 
ΒΟΜΒΙΤΗ ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΕΜ 1, ΔΙΑΚΟΠΤΗ 

ΟΝ/ΟF ΤΕΜ 1, ΡΕΛΕ ΤΕΜ 1 ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 

ΤΕΜ 1 ΛΑΜΠΕΣ 24V  ΤΕΜ 10 

2.604,00  ΓΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  ΚΑΙ         

620,00 ΓΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ     

 ΣΥΝΟΛΟ : 3.224,00 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΆΝΩ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 
 

10.938,14 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/820/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 68ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση φθορών επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου από Πάργα προς 
Πέρδικα (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 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: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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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. 6140/27-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1155/28-05-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη: …. 

6. Την υπ’ αριθ.  61790/2005  από  26-05-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001  

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

Ηπείρου 2018 -2020», Υποέργο: «Αποκατάσταση φθορών επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου από 

Πάργα προς Πέρδικα (παροχή υπηρεσιών) (παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από 27-05-2020 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 

φθορών για την διευθετημένη ροή των ομβρίων προς τους αποδέκτες,  την επισκευή τσιμεντοστρωμένων 

δρόμων πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες κτηνοτροφικές και τουριστικές, τα διαμόρφωση πρανών 

με την παράλληλη μεταφορά των υλικών, καθώς και την ομαλοποίηση χωμάτινης οδοποιίας για την 

πρόσβαση σε βοσκοτόπια και παραλίες.  

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

επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου από Πάργα προς Πέρδικα (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 «Αποκατάσταση φθορών επαρχιακού 
και εθνικού οδικού δικτύου από Πάργα προς Πέρδικα (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 27-05-2020 
τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι αφορά σε 
εργασίες αποκατάστασης φθορών για την διευθετημένη ροή των ομβρίων προς τους αποδέκτες, επισκευή 
τσιμεντοστρωμένων δρόμων πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες κτηνοτροφικές και τουριστικές, 
διαμόρφωση πρανών με την παράλληλη μεταφορά των υλικών, καθώς και την ομαλοποίηση χωμάτινης 
οδοποιίας για την πρόσβαση σε βοσκοτόπια και παραλίες. 

 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/821/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 69ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Πάργα και 
την Αγία Κυριακή». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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. 6145/27-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1162/28-05-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη: …. 

6. Την υπ’ αριθ. 61784/2004 από  26-05-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  19.000,00€ με το ΦΠΑ 

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

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

Ηπείρου 2017-2019», Υποέργο: «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων 

στην Πάργα και την Αγία Κυριακή». 

7. Την από  27-05-2020  τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια νέου τάπητα άθλησης 

στο γήπεδο τένις της Πάργας, αφού ο σημερινός που υπάρχει είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Επίσης θα 

γίνει προμήθεια υλικών για αντικατάσταση του δαπέδου άθλησης μπάσκετ στο Δ.Δ. Αγίας Κυριακής.  

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

αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Πάργα και την Αγία Κυριακή», σε βάρος των πιστώσεων της 

ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002, προϋπολογισμού: 19.000,00€ (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 19.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», για την 
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια  υλικών για την αποκατάσταση αθλητικών 
εγκαταστάσεων στην Πάργα και την Αγία Κυριακή», βάσει της από 27-05-2020 τεχνικής έκθεσης της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι αφορά σε προμήθεια νέου τάπητα 
άθλησης στο γήπεδο τένις της Πάργας, αφού ο σημερινός που υπάρχει είναι σε πάρα πολύ κακή 
κατάσταση, καθώς και σε προμήθεια υλικών για αντικατάσταση του δαπέδου άθλησης μπάσκετ στο Δ.Δ. 
Αγίας Κυριακής.  
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

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. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/823/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 71ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. 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. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (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). 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2221/27-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1127/26-05-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη το αρ. πρωτ. 5374/12-05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Πρέβεζας, περί επιστροφής ποσού από καταβληθέν παράβολο του 
οποίου δεν έγινε χρήση, καθώς και τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της 
Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020, εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών 
και τη διάθεση της αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., όπως αυτές εμφανίζονται 
στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της 
Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την κάτωθι δαπάνη και τη διάθεση της απαιτούμενης, ανά ΕΦ και ΚΑΕ πίστωσης, σε 
βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Πρέβεζας, οικ. έτους 2020, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 072 3199.01 45,00 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΧΡΗΣΗ. 

ΜΠΑΛΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

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. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/824/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 72ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας, σε 
εκτέλεση της αριθμ. 4/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Λευκάδας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

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

6. Την αριθμ. 12/688/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η μη άσκηση του ενδίκου μέσου της ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της 
υπ’ αριθμ. 4/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, η οποία 
κοινοποιήθηκε νόμιμα με 2η επίδοση, την 06-05-2020 και με την οποία διατάχθηκε η Π.Ε. 
Πρέβεζας, να καταβάλλει στον αιτούντα Ιωάννη Βλάχο του Κων/νου, κατοίκου Απόλπαινας 
Λευκάδας, το ποσό των 23.436,00 € νομιμότοκα από την επίδοση της διαταγής πληρωμής, 
το ποσό των  800,00 € για δικαστική δαπάνη και το ποσό των 840,00 € για τη σύνταξη της 
επιταγής και την επίδοση αυτής, για την υλοποίηση του έργου του από εδάφους ψεκασμού 
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της 
ελιάς έτους 2019 στην Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με τη σχετική γνωμοδότηση της Νομικής 
Υπηρεσίας της Π.Ε. Πρέβεζας και της δικηγόρου με έμμισθη εντολή, κ. Μαρίας Σταμουλάκη 
Καπλάνη και εγκρίθηκε, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 4/2020 διαταγής πληρωμής του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, η καταβολή από την Π.Ε. Πρέβεζας, στον αιτούντα 
Ιωάννη Βλάχο του Κων/νου, κατοίκου Απόλπαινας, των κάτωθι ποσών: Α)  για κεφάλαιο, το 
ποσό των 21.357,00 € με υπολογισμό του ΦΠΑ, με συντελεστή 13% νομιμότοκα από την 
επίδοση της διαταγής πληρωμής, Β) για δικαστική δαπάνη το ποσό των 800,00 € και Γ) για 
τη σύνταξη της επιταγής και την επίδοση αυτής, το ποσό των 840,00 €. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2575/03-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 1221/03-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 22.997,00 και διάθεσης της 
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος του Ε.Φ. 295, ΚΑΕ 0892, του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 4/2020 
διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κατωτέρω αναφερόμενης δαπάνης, συνολικού ποσού € 
22.997,00 και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων 
του Ε.Φ. 295 και Κ.Α.Ε. 0892.01, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας οικ. έτους 2020, σε εκτέλεση της αριθμ. 4/2020 διαταγής πληρωμής του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και βάσει της αριθμ. 12/688/13-05-2020 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής: 
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Ε.Φ. / 

Κ.Α.Ε. 
ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

295 

0892.01 
72.500,00 

ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΔΙΚΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡ. 4/2020 ΔΙΑΤΑΓΗ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ 

ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ. 12/688/13-05-2020 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, 

ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ Η ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΚΟΥ 

ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.  

Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 22.997,00 € (21.357,00 € ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΝΟΜΙΜΟΤΟΚΩΣ, 800,00 € ΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ 840,00 € ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΥΤΗΣ), ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ 

ΣΤΟΝ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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-214- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/825/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 73ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την 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).  

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

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

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

5. Την 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. 3042/03-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 1222/03-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης 8.938,87 € χωρίς Φ.Π.Α (11.084,20 € 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 11.084,20 € με Φ.Π.Α. καθώς και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού 
και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (Υποέργο: 
«Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων  και  ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά-
αναλώσιμα κ.λ.π.) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2020»), για την προμήθεια 
ανταλλακτικών και για εργασίες συντήρησης – επισκευής για τα μηχανήματα και οχήματα της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ), όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Α/Α 
ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-

ΟΧΗΜ. 
ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ-

ΟΧ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

1 KHH 6038 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ 
ΣΑΣΜΑΝ 

1.245,00 € 1.543,80 € 

2 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΞΥΓΟΝΑ - ΑΣΕΤΙΛΙΝΗ 700,00 € 868,00 € 

3 ΚΗΙ 7412 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ VW 483,87 € 600,00 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ 120,00 € 148,80 € 

4 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΣΚΑΠΤΙΚΟ HONDA RURIS R652H "ΚΟΡΩΝΑ - 
ΠΗΝΙΟ, ACTIVE -ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ACTIVE 51.51 
(51,00cc- 3,8Hp) 

1.090,00 € 1.351,60 € 

5 ΚΗΗ 6029 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΒΑΨΙΜΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΠΟ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑΣ 900,00 € 1.116,00 € 

6 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟ, ΚΕΡΑΙΕΣ, 
ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ 1000 POW, ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΠΡΕΫ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ, ΣΠΡΕΫ ΜΕ ΛΑΔΙ, 
ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 8 ΠΟΡΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΣΗ, 
ΚΟΛΗΤΗΡΙ, ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 12V 8A 

2.420,00 € 3.000,80 € 

7 ΜΕ 121953 
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2 Χ 280 ΑΗ, 
ΡΟΥΛΕΜΑΝ, ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-
ΛΑΔΙΟΎ  

1.980,00 € 2.455,20 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 8.938,87 € 11.084,20 € 

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. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/826/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 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 «Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία της επαρχιακής οδού 
από αποκόλληση βράχων στη θέση Άρματα Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με 
ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 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. 5745/19-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1223/04-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 58054/1883/19-05-2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 74.400,00 € 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.4412/16 για το Υποέργο «Τοποθέτηση πλέγματος για την 
προστασία της επαρχιακής οδού από αποκόλληση βράχων στη θέση Άρματα Κόνιτσας». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Τοποθέτηση πλέγματος για την 
προστασία της επαρχιακής οδού από αποκόλληση βράχων στη θέση Άρματα Κόνιτσας», 
προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 58273/5730/19-05-2020 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. 
5745/19-05-2020 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. Το τελευταίο διάστημα επί της επαρχιακής οδού και συγκεκριμένα στη θέση ‘Άρματα’, σημειώνονται σε 

καθημερινή βάση πλέον πτώσεις λίθων. Γεωλόγος που επισκέφθηκε την περιοχή και με βάση τα πετρώματα ( 

μορφολογία και αλληλουχία αυτών) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι απόρροια του  βαρύ χειμώνα που με 

τους παγετούς – χαμηλές θερμοκρασίες προκάλεσε το θρυμματισμό των πετρωμάτων και τη δημιουργία 

ρωγμών. Οι πολλές και έντονες βροχοπτώσεις που ακολούθησαν κατά τους εαρινούς μήνες, επιδείνωσαν την 
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κατάσταση με τη διείσδυση νερού στο εσωτερικό των βράχων, τον κατακερματισμό αυτών, την αποκόλλησή 

τους και την πτώση τους στο οδικό δίκτυο, καθιστώντας τη διέλευση των οχημάτων σε αυτή εξαιρετικά 

επικίνδυνη.       

3. Με την αρίθμ. πρωτ.: 58054/1883/19-05-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε πίστωση 

ποσού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., όσος και ο προϋπολογισμός του έργου, 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.: 58273/5730/19-05-2020 απόφαση του Τ.Σ.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  : « Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία της 

επαρχιακής οδού από αποκόλληση βράχων στη θέση Άρματα Κόνιτσας » του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση 

εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020 », προϋπολογισμού 74.400,00 

€ …». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζάψας Γεώργιος, εκφράζοντας τη διαφωνία του με την 
διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ανάθεση του έργου, με διαπραγμάτευση, και όχι με την 
αναγκαιότητα υλοποίησής του. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

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. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/827/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 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 «Προμήθεια έξυπνων συστημάτων ατομικής υγιεινής για τις 
ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 6497/04-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1236/04-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 67876/2182/04-06-2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00 € με 
Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000000 και 
τίτλο «Επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», 
και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει, εισηγείται την προσφυγή στην διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το 
Ν.4412/16 για το Υποέργο «Προμήθεια έξυπνων συστημάτων ατομικής υγιεινής για τις 
ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου». 

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 «Προμήθεια έξυπνων συστημάτων 
ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 50.000,00 € με 
Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και 
εγκρίθηκε με την από 04-06-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη 
διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 
με Κ.Α. 2020ΕΠ53000000 και τίτλο «Επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», 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. 1236/04-06-2020 εισήγηση της υπηρεσίας, ως εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 

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

2014/25/ΕΕ), άρθρο 32.  

 Την υπ’ αριθ. 67876/2182  από   04-06-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  50.000,00€ με το ΦΠΑ 

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

2020ΕΠ53000000 και τίτλο : «Επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 

2020-2022», Υποέργο: «Προμήθεια έξυπνων συστημάτων ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες της 

Περιφέρειας Ηπείρου». 

 Το από  04-06-2020 τεύχος τεχνικής έκθεσης - τεχνικών προδιαγραφών, όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 

θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας..  

Και Επειδή  
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Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν. 4412/16, σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με 

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

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

 Την αντιμετώπιση της πανδημίας του covid-19, κρίνεται άκρως απαραίτητη η εγκατάσταση συστημάτων 

ελέγχου των εισερχόμενων πολιτών στην Περιφέρεια Ηπείρου, μέσω των τελωνείων, αεροδρομίων και 

λιμένα Ηγουμενίτσας. Προκειμένου να απομονωθούν τυχόν θετικά κρούσματα. Τα συστήματα αυτά θα 

έχουν τις εξής δυνατότητες:  

1. Ελέγχου θερμοκρασίας ατόμων.  

2. Ύπαρξης μάσκας.  

3. Αυτόματο διανομέα αντισηπτικού.  

4. Συστήματα σύνδεσης με αυτόματη λειτουργία υφιστάμενης πόρτας με φωτοκύτταρο ή μπάρας.  

5. Τούνελ απολύμανσης ρούχων και παπουτσιών, με σύστημα υδρονέφωσης με αντισηπτικό 

πιστοποιημένο για χρήση σε άνθρωπό.  

Εισηγούμαστε  

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

32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6 για το έργο : «Προμήθεια έξυπνων συστημάτων ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες 

της Περιφέρειας Ηπείρου» 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

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. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/828/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Ιωαννίνων, σε εκτέλεση 
της αριθμ. 38/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (Ειδική Διαδικασία 
Μισθωτικών Διαφορών). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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 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. 6/356/28-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η μή 
άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κατά της υπ’ αριθμ. 
38/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (Ειδική Διαδικασία Μισθωτικών 
Διαφορών), με την οποία έγινε δεκτή η από 27-02-2019 αγωγή της Ανώνυμης Εταιρίας με την 
επωνυμία «Κέντρο Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων», και υποχρεώνει την Περιφέρεια Ηπείρου 
(ως καθολική διάδοχο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων) να καταβάλλει στην ενάγουσα τα 
δικαστικά έξοδα, ποσού 290,00 € καθώς και το ποσό των 16.884,00 € με το νόμιμο τόκο από την 
επίδοση της αγωγής, που αφορά στην καταβολή μισθωμάτων για το οίκημα (140 τ.μ.) που εκμίσθωσε 
η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων από την ενάγουσα, για τις ανάγκες στέγασης του ΚΕΘΕΑ, 
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 224/24-02-2020 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. 
Ιωαννίνων και του Νομικού Συμβούλου, κ. Δημητρίου Στάθη, και εγκρίθηκε η παραίτηση της 
Περιφέρειας Ηπείρου, από την άσκηση του ένδικου μέσου της έφεσης ενώπιον του αρμοδίου 
δικαστηρίου, κατά της ανωτέρω, υπ’ αριθμ. 38/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Ιωαννίνων. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4769/03-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1224/04-06-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τις 
εγκεκριμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της ΠΕ Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 εισηγείται την 
έγκριση των αναφερόμενων στον συνημμένο πίνακα, δαπανών και την διάθεση των αντίστοιχων 
πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της ΠΕ Ιωαννίνων οικ. έτους 2020.  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κάτωθι δαπάνης και τη διάθεση της απαιτούμενης, ανά Ε.Φ. και ΚΑΕ 
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 
2020, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 38/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, βάσει 
της αριθμ. 6/356/28-02-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον 
παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

A/A Ε.Φ. Κ.Α.Ε. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

1 072 0892.01 
Πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων  (Η 

αριθμ.38/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων) 
17.899,78 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

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. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/829/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 των Πρακτικών 03/01-06-2020 και 04/12-02-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού 
(διεθνούς) δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Πρόγραμμα 
περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και 
κατασχεθέντων προϊόντων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή 
και αιγοπρόβατα» στην Περιφέρεια Ηπείρου, προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ και 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ



-225- 
 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 12/882/03-04-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
ανοιχτού διεθνούς δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την επιλογή Αναδόχου του 
έργου «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών 
ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά 
βοοειδή και αιγοπρόβατα» στην Περιφέρεια Ηπείρου, προϋπολογισμού 600.000,00 € με 
ΦΠΑ, και καταρτίστηκε η διακήρυξη του ως άνω διαγωνισμού, με τους όρους και τα 
Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια της Δ/νσης Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1186/15-03-2019 εισήγηση της 
υπηρεσίας, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφοράς, με αντικείμενο την 
περισυλλογή και διαχείριση ή και αποτέφρωση κάθε είδους νεκρών ζώων και 
κατασχεθέντων προϊόντων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και 
αιγοπρόβατα, για τρία χρόνια από τη υπογραφή της σύμβασης και της ενδεχόμενης 
παράτασης αυτής, στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Ηπείρου, ήτοι στις Περιφερειακές 
Ενότητες Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 
Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία για την επιτήρηση, τον έλεγχο και την εξάλειψη των 
Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών. Επίσης, εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού 
ποσού 600.000,00 € με ΦΠΑ και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2018ΕΠ53000005 και τίτλο 
«Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων 
και κατασχεθέντων προϊόντων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή 
και αιγοπρόβατα», για τη διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού και συγκροτήθηκε και 
ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών αυτού. 

6. Την αριθμ. 6/353/28-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκαν τα Πρακτικά 1ο/06-02-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 2ο/12-02-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού (διεθνούς) 
δημόσιου διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. πρωτ. 16367/12-12-2019 διακήρυξης (με Α/Α Συστ. 
ΕΣΗΔΗΣ 83324), για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Πρόγραμμα περισυλλογής και 
διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων 
και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα», στην 
Περιφέρεια Ηπείρου, προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2018ΕΠ53000005, σύμφωνα με τα οποία, 
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αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής 
στον διαγωνισμό, η τεχνική της προσφορά πληροί τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της 
Διακήρυξης για κάθε κριτήριο και η οικονομική της προσφορά, με τιμή 0,73 € με ΦΠΑ, ανά 
κιλό νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων και συνολικού ποσού € 589.999,55 με 
ΦΠΑ, κρίθηκε αποδεκτή και συμφέρουσα. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6904/04-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1226/04-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: «… Σας αποστέλλουμε τα πρακτικά 3 και 4 της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης του Ανοιχτού Διαγωνισμού που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου: "Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης νεκρών 

ζώων (σύμφωνα με το αντικείμενο του προγράμματος) και κατασχεθέντων προϊόντων και λήψη 

δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα” που έχει ενταχθεί και 

χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ 2018, ΣΑΕΠ-530, 2018ΕΠ053000005. ….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει τα Πρακτικά 03/01-06-2020 και 04/12-02-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού 
(διεθνούς) δημόσιου διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. πρωτ. 16367/12-12-2019 διακήρυξης (με 
Α/Α Συστ. ΕΣΗΔΗΣ 83324), και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Πρόγραμμα 
περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων 
προϊόντων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα», στην 
Περιφέρεια Ηπείρου, προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2018ΕΠ53000005,   

τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο 
μέρος αυτής και σύμφωνα με τα οποία, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχο του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» της 
εταιρείας «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία 
αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, βάσει των Πρακτικών 1ο/06-02-2020 και 
2ο/12-02-2020 της Επιτροπής Διενέργειας, που εγκρίθηκαν με την αριθμ. 6/353/28-02-2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εξέτασε τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου» της διακήρυξης και 
συγκεκριμένα τον πίνακα των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, εισηγείται την 
κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού ανοιχτού (διεθνούς) δημόσιου διαγωνισμού, 
βάσει της αριθμ. πρωτ. 16367/12-12-2019 διακήρυξης (με Α/Α Συστ. ΕΣΗΔΗΣ 83324), για την 
επιλογή Αναδόχου του έργου «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης 
κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού 
από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα», στην Περιφέρεια Ηπείρου, προϋπολογισμού 600.000,00 
€ με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 
2018ΕΠ53000005 

στην εταιρεία «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία 
πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό, η τεχνική της 
προσφορά πληροί τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της Διακήρυξης για κάθε κριτήριο και η 
οικονομική της προσφορά, με τιμή 0,73 € με ΦΠΑ, ανά κιλό νεκρών ζώων και κατασχεθέντων 
προϊόντων και συνολικού ποσού € 589.999,55 με ΦΠΑ, κρίθηκε αποδεκτή και συμφέρουσα, 
βάσει των Πρακτικών 1ο/06-02-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
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συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 2ο/12-02-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας, τα οποία εγκρίθηκαν με την αριθμ. 
6/353/28-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης 
που προσκόμισε, ήταν πλήρη, σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 της διακήρυξης και την 
ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με τα ανωτέρω, Πρακτικά 03/01-06-2020 και 04/12-02-2020 
(αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας.  

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης ή και 
αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων και λήψη δειγμάτων 
εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα», στην Περιφέρεια Ηπείρου, στην 
εταιρεία «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, με τιμή 0,73 € με ΦΠΑ, 
ανά κιλό νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων, και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος 
των πιστώσεων του ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2018ΕΠ53000005.  

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

 
  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 03 /1.6.2020 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοιχτού (άνω 

των ορίων) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για 

το «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων (σύμφωνα με το 

αντικείμενο του προγράμματος) και κατασχεθέντων προϊόντων και λήψη δειγμάτων 

εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα», στην Περιφέρεια Ηπείρου 

για τρία έτη από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνη 600.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (ΠΔΕ 2018, ΣΑΕΠ-530, 

2018ΕΠ053000005), η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. πρωτ. 12/882/3-4-2019 

(ΑΔΑ: ΩΛ8Ω7Λ9-9ΒΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

αποτελούμενη από τους: 

  Ευθαλία Οικονόμου, αναπληρώτρια προϊσταμένη Τμήματος Κτηνιατρικής της 

∆/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων, ως πρόεδρο με 

αναπληρωτή τον Άγγελο Μανώλη, αναπληρωτή προϊστάμενο του Τμήματος 

Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Άρτας, 

 Βασιλική Ηγουμενίδου, υπάλληλο του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, 

της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου Π.Ε. 

Γεωπόνων, αναπληρούμενη από τον Θεοφάνη Φάη, αναπληρωτή προϊστάμενο 

του Τμήματος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 

ΠΕ Πρέβεζας   

 Αικατερίνη Ντόντορου, αναπληρώτρια προϊσταμένη της ∆/νσης Κτηνιατρικής της 

Περιφέρειας Ηπείρου, ως μέλος αναπληρούμενη από την Χρυσάνθη Καραπέτσιου, 

υπάλληλο του Τμήματος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής ΠΕ Ιωαννίνων 

 

συνεδρίασε στις 1-6-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30  σε γραφείο της Περιφέρειας 

Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα με παρόντα το αναπληρωματικό μέλος κ. 

Άγγελο Μανώλη και τα τακτικά μέλη της, κ Βασιλική Ηγουμενίδου και κ. Αικατερίνη 

Ντόντορου προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» της εταιρείας KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η αποσφράγιση πραγματοποιήθηκε έπειτα από το 

5947/21-5-2020 έγγραφο-πρόσκληση προσκόμισης δικαιολογητικών κατακύρωσης 

της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, την ανακοίνωση του προέδρου 

της επιτροπής για την ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης με ΑΠ: 6542/29-5-2020 και σύμφωνα με την παρ. 3.2 της με 

αρ.16367/12-12-2019 σχετικής Διακήρυξης με α/α συστήματος: 83324: Ηλεκτρονικός 

Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου  για το έργο: «Πρόγραμμα 

περισυλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων (σύμφωνα με το αντικείμενο του 

προγράμματος) και κατασχεθέντων προϊόντων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού 

ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα», στην Περιφέρεια Ηπείρου για τρία έτη 

από την υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19PROC006061254). 
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Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβλήθηκαν από τον «προσωρινό ανάδοχο», 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf στις 28.5.2020 και 

προσκομίσθηκαν σε έντυπη μορφή στην Δ/νση Κτηνιατρικής στις 29.5.2020 και 

πρωτοκολλήθηκαν με Α.Π 6542/29.5.2020. 

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου της διακήρυξης 

και συγκεκριμένα τον πίνακα των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 

διαπίστωσε τα κάτωθι: 

Σχετικά με το σημείο 3: 

Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 

πριν την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης περί ανάδειξης του συμμετέχοντα 

ως εν δυνάμει αναδόχου, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) στους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους οποίους είναι υπόχρεος σε 

καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. 

Η εταιρεία KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προσκόμισε 

2 αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας: ένα που εκδόθηκε στις 9/1/2020 με ισχύ 

μέχρι 7/2/2020 και ένα που εκδόθηκε στις 22/5/2020 με ισχύ μέχρι 19/6/2020. 

Σχετικά με  το σημείο 4: 

Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης περί ανάδειξης του 

συμμετέχοντα ως εν δυνάμει αναδόχου, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

Η εταιρεία KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προσκόμισε 

2 αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας: ένα που εκδόθηκε στις 9/1/2020 με ισχύ 

μέχρι 9/2/2020 και ένα που εκδόθηκε στις  22/5/2020 με ισχύ μέχρι 22/6/2020. 

Σχετικά με το  σημείο 6: 

Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 

α) οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός 

ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά οργανισμούς κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης)  στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές 

β) ότι δεν τους έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού , με κοινή υπουργική 

απόφαση του άρθρου 74 του ν.4412/2016 σύμφωνα με την οποία αποκλείονται 

αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

γ) ότι δεν έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

δ) ότι τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής  και εργατικής νομοθεσίας  που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο ,συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού , κοινωνικού Κι εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν4412/16. Η τήρηση 

των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
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επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

ε) ότι δεν έχουν συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο την 

στρέβλωση του ανταγωνισμού 

στ) ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του 

άρθρου 24 του Ν.4412/16  η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με 

άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα. 

ι) ότι δεν έχουν δημιουργήσει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού με πρότερη 

συμμετοχή τους κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ίδιου νόμου, η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, 

λιγότερο παρεμβατικά μέσα. 

ια) ότι δεν έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με τον αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωση καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 

ιβ) ότι δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που 

απατούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ιδίου νόμου  

ιγ) ότι δεν επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή 

ή την ανάθεση 

ιδ) ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητα τους 

ιε) ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ 4 του άρθρου 8 του 

ν.3310/2005 όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού) 

Η εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προσκόμισε υπεύθυνη δήλωση για τα εδάφια από α) έως 

και ιβ). 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το εδάφιο: «Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση 

και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 

προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται 

προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός 

πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, 

ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως 

άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες» της 

παραγράφου 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 

Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου της διακήρυξης: 
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Ζητά από τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει εντός 5 ημερών από την 
κοινοποίηση του παρόντος τα κάτωθι ώστε να συμπληρωθεί ο φάκελος 
δικαιολογητικών κατακύρωσης τα κάτωθι: 

1. Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ημερομηνία έκδοσης εντός του 
τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης περί 
ανάδειξης του συμμετέχοντα ως εν δυνάμει αναδόχου ήτοι τις 21.5.2020.  

2. Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ημερομηνία έκδοσης εντός του 
τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης περί 
ανάδειξης του συμμετέχοντα ως εν δυνάμει αναδόχου ήτοι τις 21.5.2020.  

3. Υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ-
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τα εδάφια από ιγ) 
έως και ιε) του σημείου 6 του πίνακα δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
της παραγράφου 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου της διακήρυξης 

Το παρόν Πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε 3 αντίτυπα. 
 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

Μανώλης Άγγελος 

 

 

Ηγουμενίδου Βασιλική 

 

 

Ντόντορου Αικατερίνη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 04 /3.6.2020 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοιχτού (άνω 

των ορίων) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για 

το «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων (σύμφωνα με το 

αντικείμενο του προγράμματος) και κατασχεθέντων προϊόντων και λήψη δειγμάτων 

εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα», στην Περιφέρεια Ηπείρου 

για τρία έτη από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνη 600.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (ΠΔΕ 2018, ΣΑΕΠ-530, 

2018ΕΠ053000005), η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. πρωτ. 12/882/3-4-2019 

(ΑΔΑ: ΩΛ8Ω7Λ9-9ΒΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

αποτελούμενη από τους: 

  Ευθαλία Οικονόμου, αναπληρώτρια προϊσταμένη Τμήματος Κτηνιατρικής της 

∆/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων, ως πρόεδρο με 

αναπληρωτή τον Άγγελο Μανώλη, αναπληρωτή προϊστάμενο του Τμήματος 

Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Άρτας, 

 Βασιλική Ηγουμενίδου, υπάλληλο του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, 

της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου Π.Ε. 

Γεωπόνων, αναπληρούμενη από τον Θεοφάνη Φάη, αναπληρωτή προϊστάμενο 

του Τμήματος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 

ΠΕ Πρέβεζας   

 Αικατερίνη Ντόντορου, αναπληρώτρια προϊσταμένη της ∆/νσης Κτηνιατρικής της 

Περιφέρειας Ηπείρου, ως μέλος αναπληρούμενη από την Χρυσάνθη Καραπέτσιου, 

υπάλληλο του Τμήματος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής ΠΕ Ιωαννίνων 

 

συνεδρίασε στις 3-6-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 σε γραφείο της Περιφέρειας 

Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα με παρόντα το αναπληρωματικό μέλος κ. 

Άγγελο Μανώλη και τα τακτικά μέλη της, κ Βασιλική Ηγουμενίδου και κ. Αικατερίνη 

Ντόντορου προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των συμπληρωματικών 

δικαιολογητικών κατακύρωσης που αναρτήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ από την εταιρεία 

KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έπειτα από την 

ενημέρωση της μέσω συστήματος από την Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, την ίδια μέρα.  

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβλήθηκαν από τον «προσωρινό ανάδοχο», 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και αφορούν σε : 

1. Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ημερομηνία έκδοσης 24/4/2020 και ισχύ 

μέχρι 24/5/2020 

2. Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜ.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ημερομηνία έκδοσης 29/4/2020 και ισχύ 

μέχρι 28/5/2020 
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3. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΣΦΑΓΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» του 

σημείου 6 του πίνακα των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της 

παραγράφου 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου της διακήρυξης, πλήρως 

συμπληρωμένη. 

4. Τα δικαιολογητικά τελευταίου εξαμήνου του σημείου 1 του πίνακα των 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της παραγράφου 3.2 Πρόσκληση 

υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου της διακήρυξης και 

συγκεκριμένα τον πίνακα των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, 

Εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Το παρόν Πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε 3 αντίτυπα. 
 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

Μανώλης Άγγελος 

 

 

Ηγουμενίδου Βασιλική 

 

 

Ντόντορου Αικατερίνη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/831/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Ιωαννίνων στην περιοδική έκδοση «Τζουμερκιώτικα Χρονικά» από την Ιστορική και Λαογραφική 
Εταιρεία Τζουμέρκων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1949/04-06-
2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1227/04-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με 
την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπανών και τη διάθεσης πίστωσης, για τη συμμετοχή 
της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην περιοδική έκδοση «Τζουμερκιώτικα Χρονικά» από 
την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Για την κάλυψη των δαπανών της συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην περιοδική 
έκδοση «Τζουμερκιώτικα Χρονικά» από την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων, η οποία 
κρίνεται απαραίτητη γιατί το συγκεκριμένο πόνημα συντελεί στην ανάδειξη και διάσωση του λαϊκού 
πολιτισμού, της λαογραφίας, των ηθών και των εθίμων και γενικότερα της πολιτιστικής κληρονομιάς της 
ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων, αποτελεί ένα επιστημονικό υλικό διατήρησης και αφετηρία για την 
ανάπτυξη του πολιτισμού που έχουμε, συμβάλει στην τουριστική προβολή και τη γενικότερη ανάπτυξη 
της περιοχής, λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους ντόπιους και τους απανταχού απόδημους 
Τζουμερκιώτες και βοηθά στη σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσά τους, 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 4.240,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 072 / ΚΑΕ 0843 του Προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1949/04-06-2020 σχετική εισήγηση του 
Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, το 
κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

«….Σας κάνουμε γνωστό ότι η Ιστορική, Λαογραφική Εταιρία Τζουμέρκων θα εκδώσει για μία ακόμη χρονιά την 

περιοδική έκδοση «Τζουμερκιώτικα Χρονικά 2020»  

Η έκδοση αυτή κρίνεται απαραίτητη γιατί το συγκεκριμένο πόνημα συντελεί στην ανάδειξη και διάσωση του λαϊκού 

πολιτισμού, της λαογραφίας, των ηθών και των εθίμων και γενικότερα της πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης 

περιοχής των Τζουμέρκων. Αποτελεί δε ένα επιστημονικό υλικό διατήρησης και αφετηρία για την ανάπτυξη του 

πολιτισμού που έχουμε. Επίσης συμβάλει στην τουριστική προβολή και τη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής. 

Τέλος η έκδοση αυτή, εδώ και αρκετά χρόνια, λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους ντόπιους και τους 

απανταχού απόδημους Τζουμερκιώτες και βοηθά στη σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσά τους.   

Τα έντυπα θα διατεθούν από την Περιφέρεια Ηπείρου σε δημοσιογράφους, Δημάρχους, καθώς και σε προέδρους 

πολιτιστικών συλλόγων της ομογένειας, με στόχο την προώθηση και διάσωση της παράδοσης και του λαϊκού 

πολιτισμού της περιοχής μας.  

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την κάλυψη της έκδοσης ως κάτωθι : (ΠΙΝΑΚΑΣ) 

Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις Πιστώσεις από τον Ειδ. Φορέα 072, ΚΑΕ 0843 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 

Ηπείρου 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

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. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/832/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. 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 τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Ιωαννίνων στην περιοδική έκδοση «Σαρακατσαναίοι» από την Αδελφότητα Σαρακατσαναίων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1950/04-06-
2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1228/04-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με 
την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπανών και τη διάθεσης πίστωσης, για τη συμμετοχή 
της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην περιοδική έκδοση «Σαρακατσαναίοι» από την 
Αδελφότητα Σαρακατσαναίων. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Για την κάλυψη των δαπανών της συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην περιοδική 
έκδοση «Σαρακατσαναίοι» από την Αδελφότητα Σαρακατσαναίων, η οποία κρίνεται απαραίτητη γιατί το 
συγκεκριμένο περιοδικό συντελεί στην ανάδειξη και διάσωση του λαϊκού πολιτισμού, της λαογραφίας, 
στην παρουσίαση επιστημονικών μελετών, της καταγραφής ιστορικών στοιχείων, των ηθών και των 
εθίμων και γενικότερα της πολιτιστικής κληρονομιάς των Σαρακατσαναίων, αποτελεί ένα επιστημονικό 
υλικό διατήρησης και αφετηρία για την ανάπτυξη του πολιτισμού που έχουμε, συμβάλει στην τουριστική 
προβολή και τη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής, λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους 
ντόπιους και τους απανταχού απόδημους Σαρακατσαναίους και βοηθά στη σύσφιξη των σχέσεων 
ανάμεσά τους 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 3.180,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 072 / ΚΑΕ 0843 του Προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1950/04-06-2020 σχετική εισήγηση του 
Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, το 
κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

«….Σας κάνουμε γνωστό ότι η Αδελφότητα Σαρακατσαναίων Ηπείρου  θα εκδώσει για μία ακόμη χρονιά την 

περιοδική έκδοση «Σαρακατσαναίοι» 

Η έκδοση αυτή κρίνεται απαραίτητη γιατί το συγκεκριμένο περιοδικό συντελεί στην ανάδειξη και διάσωση του 

λαϊκού πολιτισμού, της λαογραφίας, στην παρουσίαση επιστημονικών μελετών, της καταγραφής ιστορικών 

στοιχείων, των ηθών και των εθίμων και γενικότερα της πολιτιστικής κληρονομιάς των Σαρακατσαναίων. Αποτελεί 

δε, ένα επιστημονικό υλικό διατήρησης και αφετηρία για την ανάπτυξη του πολιτισμού που έχουμε. Επίσης 

συμβάλει στην τουριστική προβολή και τη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής. Τέλος η περιοδική αυτή έκδοση, εδώ 

και 35 χρόνια λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους ντόπιους και τους απανταχού απόδημους 

Σαρακατσαναίους και βοηθά στη σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσά τους.  Τα έντυπα θα διατεθούν από την Περιφέρεια 

Ηπείρου σε δημοσιογράφους, Δημάρχους, καθώς και σε προέδρους πολιτιστικών συλλόγων της ομογένειας, με 

στόχο την προώθηση και ανάδειξη της παράδοσης και του λαϊκού πολιτισμού της περιοχής.  

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την κάλυψη της έκδοσης ως κάτωθι : …. Το ποσόν αυτό 

θα βαρύνει τις Πιστώσεις από τον Ειδ. Φορέα 072, ΚΑΕ 0843 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

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. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/833/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 8ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια μασκών 
υφασμάτινων επαναχρησιμοποιούμενων για την αντιμετώπιση της μετάδοσης και διασποράς 
του κορωνοϊού (CoVid 19), για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ. 3089/04-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1241/04-06-2020 αντίστοιχα στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρει και εισηγείται 
τα εξής:  

«… Έχοντας  υπόψη: ….  

4. Τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 

κορωνοϊού». 

5. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 68151/2187/04-06-2020 απόφαση περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης & ορισμός 

αποφαινομένων οργάνων. 

Με δεδομένη την εξέλιξη και την εξάπλωση της επιδημίας από τον κορωνοϊό (Covid 19) και στη χώρα μας, 

κρίνεται απαραίτητο για λόγους πρόληψης, αντιμετώπισης, προστασίας και διασφάλισης της δημόσιας υγείας, 

καθώς και περιορισμού της μετάδοσης και διασποράς του,  να τελεστεί άµεσα η προμήθεια 4.000 μασκών 

υφασμάτινων επαναχρησιμοποιούμενων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου. Παρακαλούμε, λοιπόν, 

όπως εγκρίνετε τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης 1.886,79 € χωρίς Φ.Π.Α. (2.000,00 € με Φ.Π.Α.) του 

υποέργου: «Προμήθεια μασκών υφασμάτινων επαναχρησιμοποιούμενων για την αντιμετώπιση της μετάδοσης 

και διασποράς του κορωνοϊού (CoVid 19), για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου)» σε βάρος των 

πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»....». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 2.000,00 € με Φ.Π.Α. (1.886,79 € χωρίς Φ.Π.Α.) και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
Κ.Α.2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2020-2022», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια μασκών 
υφασμάτινων επαναχρησιμοποιούμενων για την αντιμετώπιση της μετάδοσης και διασποράς του 
κορωνοϊού (CoVid 19), για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου», δεδομένου ότι, λόγω της εξέλιξης και 
εξάπλωσης της επιδημίας από τον κορωνοϊό (Covid 19), κρίνεται απαραίτητο για λόγους πρόληψης, 
αντιμετώπισης, προστασίας και διασφάλισης της δημόσιας υγείας να υλοποιηθεί άµεσα η προμήθεια 
4.000 μασκών υφασμάτινων επαναχρησιμοποιούμενων για τις ανάγκες 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/834/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9ο 

Έγκριση παράτασης της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου το οποίο χρησιμοποιείται για τη 
στέγαση Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 Π.Δ. 242/96 περί μισθώσεων, του Π.Δ. 34/95 περί εμπορικών μισθώσεων, 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

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

6. Την αριθμ. 31/1374/04-11-2013και 14/572/28-04-2014αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, περί έγκρισης διενέργειας, κατάρτισης της διακήρυξης, διεξαγωγής της 
δημόσιας προφορικής δημοπρασίας, και κατακύρωσης των αποτελεσμάτων για τη μίσθωση 
ακινήτου για τη στέγαση του κεντρικού κτιρίου Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας, στους: 
Κυπριωτέλη Βασιλική, Ευστράτιο Κυπριωτέλη και Γεώργιο Κυπριωτέλη, συνιδιοκτήτες του 
ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Σπηλιάδου 8 στην Πρέβεζα, με μηνιαίο μίσθωμα € 
6.500,00 για χρονική διάρκεια τριών (3) ετών, με δικαίωμα παράτασης για χρόνο ίσο προς 
τον αρχικώς προβλεπόμενο. 

7. Την αριθμ. 15/645/19-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
παράτασης της αρ. πρωτ. 52988/1961/15-05-2014 σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου επί 
της οδού Σπηλιάδου 8 στην Πρέβεζα, συνιδιοκτησίας των κ.κ. Κυπριωτέλη Βασιλικής, 
Ευστρατίου Κυπριωτέλη και Γεωργίου Κυπριωτέλη, επιφάνειας 1.319,61 τ.μ., το οποίο 
χρησιμοποιείται για τη στέγαση του κεντρικού κτιρίου Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας, η 
οποία λήγει την 12-06-2017, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, ίσο με αυτό της αρχικής 
μίσθωσης, ήτοι από 13-06-2017 έως 12-06-2020, με τους ίδιους όρους και το ισχύον μηνιαίο 
μίσθωμα, ήτοι 6.500,00 € το οποίο θα παραμείνει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης. 

8. Την αριθμ. 11/626/30-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, για τη 
μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, ήτοι για τη στέγαση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, των Δ/νσεων Διοικητικού - 
Οικονομικού και Ανάπτυξης, του Τμήματος Πληροφορικής, του Γραφείου Νομικής 
Υπηρεσίας και αίθουσας συνεδριάσεων. 

9. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2619/04-06-
2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1225/04-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 
Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010). 

2. Τις διατάξεις του π.δ. 140/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α/2010), όπως 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. 
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3. Τις διατάξεις του π.δ. 242/96 «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη 

δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών 

πραγμάτων των Ν.Α.» (ΦΕΚ 179/Α/1996). 

4. Την αριθ. 41962/1379/26.03.2020 (α/α 1002) με (ΑΔΑ: 6ΖΣ97Λ8-ΟΧΑ, ΑΔΑΜ: 20REQ006499004) 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (πολυετούς) με την οποία εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 

44.220,00 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, για μίσθωση ακινήτου στέγασης των 

Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας, ήτοι του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, των Δ/νσεων Διοικητικού - 

Οικονομικού και Ανάπτυξης, του Τμήματος Πληροφορικής, του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας, καθώς και της 

αίθουσας συνεδριάσεων, κατά το χρονικό διάστημα από 13.06.2020 μέχρι 12.06.2025, με α/α καταχώρησης: 

1024 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Περιφέρειας Ηπείρου-Π.Ε. Πρέβεζας (Ε.Φ. 072 - 

Κ.Α.Ε. 0813.01). 

5. Την αριθμ. 51677/2009/06.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006676081, ΑΔΑ: ΩΛΕΛ7Λ9-ΑΨΤ, Διακήρυξη 

Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της 

Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

6. Το γεγονός ότι η διαγωνιστική διαδικασία για τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγασθούν Υπηρεσίες 

της Π.Ε. Πρέβεζας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, η δε υφιστάμενη σύμβαση λήγει την 12.06.2020. 

7. Την Π.Ν.Π. της 20.03.2020 (ΦΕΚ 68/Α/2020), άρθρο εξηκοστό, σύμφωνα με το οποίο εφόσον 

εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 … με 

απόφαση του αρμόδιου οργάνου,…  είναι δυνατή … δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών 

προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την παράταση της αρ. πρωτ. 52988/1961/15.05,2014 σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού 

Σπηλιάδου 8 στην Πρέβεζα, συνολικής επιφάνειας 1.319,61 τ.μ., το οποίο χρησιμοποιείται για τη στέγαση 

Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας, με τους ίδιους όρους και το ισχύον μηνιαίο μίσθωμα. Η παράταση θα ισχύσει, 

αποκλειστικά, έως την ολοκλήρωση της τρέχουσας διαγωνιστικής διαδικασίας.. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση της αρ. πρωτ. 52988/1961/15-05-2014 σύμβασης μίσθωσης -όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει- του ακινήτου επί της οδού Σπηλιάδου 8 στην Πρέβεζα, 
συνιδιοκτησίας των κ.κ. Κυπριωτέλη Βασιλικής, Ευστρατίου Κυπριωτέλη και Γεωργίου 
Κυπριωτέλη, επιφάνειας 1.319,61 τ.μ., το οποίο χρησιμοποιείται για τη στέγαση Υπηρεσιών της 
Π.Ε. Πρέβεζας, για χρονικό διάστημα αποκλειστικά έως την ολοκλήρωση της τρέχουσας 
διαγωνιστικής διαδικασίας, με τους ίδιους όρους και το ισχύον μηνιαίο μίσθωμα, με δαπάνη η 
οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 072.0813.01 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, βάσει της με α/α: 1002 και αριθμ. πρωτ. 
41962/1379/26.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΖΣ97Λ9-ΟΧΑ) απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, 
η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1024 στα βιβλία εγκρίσεων και εντολών της της Δ/νσης 
Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

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. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/835/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 10ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για 
την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση των έργων 
κατασκευής τριών (3) κυκλικών κόμβων στο οδικό δίκτυο ευθύνης Π. Ε. Θεσπρωτίας». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/62/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020 και τις όμοιες, αριθμ. 
2/7/04-03-2020 και 8/29/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9026/04-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1235/04-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: «… Έχοντας υπόψη την με αριθμό 8/29/29-05-2020 Απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Περιφέρειας Ηπείρου «Έγκριση  2ης  τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 

Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020» που χρηματοδοτείται από έσοδα της Περιφέρειας έτους 2020, 

παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων 

του αντίστοιχου ΦΟΡΕΑ-ΚΑΕ του προϋπολογισμού της Π. Ε. Θεσπρωτίας έτους 2020, όπως αναλυτικά 

αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα: (ΠΙΝΑΚΑ).…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 49.600,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9779.01.005.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2020, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση των έργων κατασκευής 
τριών (3) κυκλικών κόμβων στο οδικό δίκτυο ευθύνης Π. Ε. Θεσπρωτίας», βάσει της αριθμ. 8/29/29-
05-2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 2η 
Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/836/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 11ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – αποκατάσταση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας», 
αναδόχου Δημητρίου Φούκα, 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).  
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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. 1186/04-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1240/04-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής: «…..Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την από 04.06.2020 αίτηση του αναδόχου του 

έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών για τους λόγους που 

αναφέρονται σε αυτή, μέχρι 31.07.2020. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του προγράμματος της 

Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Έργων Χρηματοδοτούμενων από Έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020 και η 

συμβατική του δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 140.914,07 € με ΦΠΑ. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 

20.02.2020 και η αρχική προθεσμία περάτωσης είναι η 20.06.2020. Η Υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί 

παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μετ’ ανα-θεωρήσεως μέχρι 31.07.2020 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 «Συντήρηση – αποκατάσταση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας», 
αναδόχου Δημητρίου Φούκα, 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ



-247- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/837/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 12ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-11-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Κ. 
Κόνιτσας Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 496.200,00 € 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 
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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 με αριθμ. πρωτ. 76333/20-12-2018 (ΑΔΑ: 6Ε8Α465ΧΘ7-8ΕΠ) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών σχετικά με την ένταξη του έργου «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Κ. Κόνιτσας Δήμου Κόνιτσας» στον Άξονα Προτεραιότητας 
«Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV του 
Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι». 

6. Την υπ’ αριθμ. 311/2018 (ΑΔΑ: 6Η0ΨΩΛ4-ΦΗΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Κόνιτσας «Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του 
Δήμου Κόνιτσας, οικονομικού έτους 2019», με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 
496.200,00 € σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2019 του  
Δήμου Κόνιτσας, με κωδικό 02.60.7333.11 για το έργο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε 
γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Κ. Κόνιτσας Δήμου Κόνιτσας (ΥΠΕΣ)». 

7. Την αριθμ. 26/2054/21-08-2019 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 «Βελτίωση της πρόσβασης 
σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Κ. Κόνιτσας Δήμου Κόνιτσας», 
προϋπολογισμού 496.200,00 € με ΦΠΑ, το οποίο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από 
το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια 
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 
12148/09-08-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του 
έργου, με την αριθμ. 52010/4969/04-07-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και βάσει της από 
15-03-2019 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου 
Κόνιτσας, η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 2/6/12-02-2019 απόφαση της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου. 
Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την αριθμ. 34/2667/20-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
προέκυψαν από την από 07-11-2019 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 

9. Την υπ’ αριθμ. 278/2019 (ΑΔΑ: ΩΙΡΧΩΛ4-ΡΗΠ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Κόνιτσας «Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2020 του Δήμου 
Κόνιτσας», με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 496.200,00 € σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2020 του  Δήμου Κόνιτσας, με κωδικό 
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02.60.7333.11 για το έργο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις Δ.Κ. Κόνιτσας Δήμου Κόνιτσας (ΥΠΕΣ)». 

10. Την αριθμ. 36/2818/12-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 03-12-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), που διενεργήθηκε στις 28-11-2019, με α/α Συστήματος 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 86254, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της 
πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Κ. Κόνιτσας Δήμου 
Κόνιτσας», προϋπολογισμού 496.200,00 € με ΦΠΑ, το οποίο είναι ενταγμένο και 
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του  Δήμου Κόνιτσας, με κωδικό 02.60.7333.11 και 
σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 
ΙΩΑΝΝΗ, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 59,02 και προσφερόμενο ποσό 164.001,82 € (προ 
ΦΠΑ). 

11. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1394/04-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1242/05-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
διαβιβάζει συνημμένα το από 02-06-2020 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του 
έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, 
εισηγείται την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα ΝΤΑΦΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ, 
με μέσο ποσοστό έκπτωσης 59,02 και προσφερόμενο ποσό 164.001,82 € (προ ΦΠΑ). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 02-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-11-2019 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 86254 για την κατασκευή 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Κ. Κόνιτσας Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 496.200,00 € 
με Φ.Π.Α, το οποίο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», 
σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Κόνιτσας, με κωδικό 
02.60.7333.11, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα 
την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα ΝΤΑΦΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του 
ΙΩΑΝΝΗ, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 59,02 και προσφερόμενο ποσό 164.001,82 € (προ ΦΠΑ). 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), που διενεργήθηκε στις 28-11-2019, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις Δ.Κ. Κόνιτσας Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 496.200,00 € με Φ.Π.Α,  

στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα ΝΤΑΦΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ, με μέσο ποσοστό 
έκπτωσης 59,02 και προσφερόμενο ποσό 164.001,82 € (προ ΦΠΑ), σύμφωνα με το από 03-
12-2019  Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 36/2818/12-
12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 02-06-2020 
Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα 
οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  
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 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα ΝΤΑΦΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 
του ΙΩΑΝΝΗ και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο 
ποσό των 164.001,82 € (προ Φ.Π.Α.), σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2020 του Δήμου Κόνιτσας, με κωδικό 02.60.7333.11. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙI 
 

Την 2 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Κ. Κόνιτσας Δήμου Κόνιτσας» (ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 

19PROC005808838) η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 34/2667/20-11-2019 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.  

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1.Τσιατούρα Αναστασία – Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών-Πρόεδρος 

2.Αντώνη-Βλάχου Χαρίκλεια - Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών – Μέλος 

3.Κακοσίμος Ιππόλυτος - Τ.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μέλος 

Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης τα οποία 

υπέβαλε ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ έπειτα από την 

με αρ. πρωτ. 203832/19726/20.01.20 σχετική πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περ. 

Ηπείρου και στη συνέχεια η ανακήρυξή του ως οριστικός ανάδοχος του έργου: «Βελτίωση της 

πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Κ. Κόνιτσας Δήμου Κόνιτσας»  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε τη νόμιμη συγκρότηση και σύγκλιση της 

Επιτροπής και την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Η Επιτροπή αφού παρέλαβε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περ. Ηπείρου τον με αρ. 

πρωτ. 14722/1394/30.01.2020 εμπρόθεσμα υποβληθέντα φυσικό φάκελο με τα έντυπα στοιχεία 

– δικαιολογητικά του προσωρινού μειοδότη, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4 της οικείας 

Διακήρυξης.  Τα περιεχόμενα ηλεκτρονικά έγγραφα του εν λόγω φακέλου μεταφορτώθηκαν σε 

Η/Υ που διατέθηκε στην επιτροπή για τη διενέργεια του ελέγχου. 

Στη συνέχεια, τα μέλη της επιτροπής, αφού αποσφράγισαν τον αντίστοιχα υποβληθέντα 

φυσικό φάκελο των Δικαιολογητικών κατακύρωσης και μονόγραψαν τα περιεχόμενα, σε αυτόν, 

έντυπα στοιχεία και δικαιολογητικά, προχώρησαν στο συνδυαστικό έλεγχο των ηλεκτρονικά και 

εντύπως υποβληθέντων στοιχείων ως προς την πληρότητα, την ορθότητα και το περιεχόμενό 

τους προκειμένου να διαπιστωθεί η κάλυψη, ή μη, των απαιτήσεων, σύμφωνα με τα σχετικώς 

οριζόμενα στη διακήρυξη. 

Η επιτροπή ολοκληρώνοντας τον παραπάνω έλεγχο των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών κατακύρωσης ως προς την πληρότητα, την ισχύ και την ορθότητα των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών διαπίστωσε ομόφωνα την κάλυψη των σχετικών απαιτήσεων 

της διακήρυξης και 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την ανακήρυξη ως οριστικού 

αναδόχου εκπόνησης του έργου: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και 

                                

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
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κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Κ. Κόνιτσας Δήμου Κόνιτσας»  τον Οικονομικό Φορέα 

ΝΤΑΦΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

Μην υπάρχοντος άλλου θέματος, ο πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 

 

Το παρόν Πρακτικό IΙ υπογράφεται σε τρία (3) αντίτυπα και υποβάλλεται στην Προϊσταμένη 

Αρχή  (Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου) για τις περαιτέρω ενέργειες. 

Ιωάννινα 2 Ιουνίου 2020 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ  

Τσιατούρα Αναστασία 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α' 
Αντώνη-Βλάχου Χαρίκλεια 

 Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

  

 

Κακοσίμος Ιππόλυτος  

Τ.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/839/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 14ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης ομβροδεξαμενών στην ευρύτερη περιοχή της 
Παραμυθιάς και του Δρυόφυτου». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ



-254- 
 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (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. 6142/27-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1157/28-05-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη: 

6. Την υπ’ αριθ.  61607/1991    από    26-05-2020  απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το 

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

2019ΕΠ53000003  και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και 

αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», Υποέργο: «Προμήθεια υλικών 

αποκατάστασης ομβροδεξαμενών στην ευρύτερη περιοχή της Παραμυθιάς και του Δρυόφυτου». 

7. Την από  27-05-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια υλικών για την 

αποκατάσταση ομβροδεξαμενών που παρουσιάζουν εκτεταμένα προβλήματα αποσάθρωσης, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν προβλήματα λειψυδρίας που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι. Συγκεκριμένα αφορά την 

πλήρη αποκατάσταση ομβροδεξαμενής στο Δ.Δ. Παγκρατίου και το Δ.Δ. Δρυοφύτου, καθώς και την επισκευή 

αυτής στο Δ.Δ. Σκανδάλου.  

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

αποκατάστασης ομβροδεξαμενών στην ευρύτερη περιοχή της Παραμυθιάς και του Δρυόφυτου», σε βάρος των 

πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με 

Φ.Π.Α.).…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, λόγω 
εκτάκτων συνθηκών, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται 
κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προμήθεια υλικών αποκατάστασης ομβροδεξαμενών στην ευρύτερη περιοχή της Παραμυθιάς και του 
Δρυόφυτου», βάσει της από 27-05-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, το οποίο αφορά στην προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση ομβροδεξαμενών που 
παρουσιάζουν εκτεταμένα προβλήματα αποσάθρωσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα 
λειψυδρίας που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι και συγκεκριμένα στην πλήρη αποκατάσταση 
ομβροδεξαμενής στο Δ.Δ. Παγκρατίου και το Δ.Δ. Δρυοφύτου, καθώς και την επισκευή αυτής στο Δ.Δ. 
Σκανδάλου. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

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. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/840/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 15ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης κτηνοτροφικών υποδομών και προσβάσεων στην ευρύτερη 
περιοχή της Τ.Κ. Σκαμνελίου (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. 6144/27-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1160/28-05-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη: 

6. Την υπ’ αριθ.  61781/2003  από  26-05-2020 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: «Εργασίες αποκατάστασης κτηνοτροφικών υποδομών και προσβάσεων στην ευρύτερη περιοχή 

της Τ.Κ. Σκαμνελίου  (παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από 27-05-2020 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 του 

οδοστρώματος πρόσβασης σε κοινόχρηστη ομβροδεξαμενή πλησίον του Σκαμνελίου, καθώς και την 

διαμόρφωση χωμάτινης οδοποιίας για ασφαλή πρόσβαση στα θερινά βοσκοτόπια. Επίσης θα γίνει εκσκαφή 

και διαμόρφωση χωμάτινων ομβροδεξαμενών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν και τα προβλήματα 

λειψυδρίας της περιοχής.  

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

κτηνοτροφικών υποδομών και προσβάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Τ.Κ. Σκαμνελίου (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 «Εργασίες αποκατάστασης κτηνοτροφικών υποδομών 
και προσβάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Τ.Κ. Σκαμνελίου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 27-
05-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να 
πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος πρόσβασης σε κοινόχρηστη 
ομβροδεξαμενή πλησίον του Σκαμνελίου, διαμόρφωσης χωμάτινης οδοποιίας για ασφαλή πρόσβαση στα 
θερινά βοσκοτόπια και εκσκαφής και διαμόρφωσης χωμάτινων ομβροδεξαμενών, για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων λειψυδρίας της περιοχής.  

 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

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. 14/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 14/841/05-06-2020 

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (05) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. οικ. 66798/1214/03-06-2020 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 16ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας στο επαρχιακό δίκτυο Ανθοχώρι – 
Μ. Περιστέρι  (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. 6126/29-05-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1175/01-06-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη  

1. Σαν αποτέλεσμα των τελευταίων έντονων βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν στον Ν. Ιωαννίνων, ήταν να 

σημειωθεί μεγάλη κατολίσθηση επί της επαρχιακής οδού από Ανθοχώρι – Μ. Περιστέρι, αλλά και άλλες 

μικρότερες στον ίδιο άξονα, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διεξάγεται με δυσκολία, αφού τα προϊόντα της 

κατολίσθησης έχουν κατακλύσει μεγάλο μέρος του καταστρώματος. Με βάση τα παραπάνω η ανάγκη για την 

εκτέλεσης εργασιών άρσης των προϊόντων των κατολισθήσεων και προστασίας των πρανών επί της παραπάνω 

επαρχιακής οδού, ώστε να αποκατασταθεί η βατότητα σε αυτή, κρίνεται επιτακτική. Σύμφωνα και με τη γνώμη 

ειδικών – γεωλόγων που επισκέφθηκαν την περιοχή, οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν άμεσα και πολύ 

πριν τις πρώτες φθινοπωρινές μπόρες, ώστε να επέλθει εκ νέου ισορροπία.  

2. Την  με  αριθμ. : 62745/2017/27-05-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 23.560,00 € ( 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 : « Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας στο επαρχιακό δίκτυο 

Ανθοχώρι – Μ. Περιστέρι ( παροχή υπηρεσιών) ». ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης 

του υποέργου : « Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας στο επαρχιακό δίκτυο Ανθοχώρι – Μ. 

Περιστέρι ( παροχή υπηρεσιών) »  του έργου :   « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 

οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020 » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001, 

προϋπολογισμού: 23.560,00 € (με Φ.Π.Α.).)..…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 23.560,00 € 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 «Άρση καταπτώσεων και 
αποκατάσταση βατότητας στο επαρχιακό δίκτυο Ανθοχώρι – Μ. Περιστέρι (παροχή υπηρεσιών)», βάσει 
της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου, επειδή υπάρχει άμεση ανάγκη εκτέλεσης εργασιών άρσης των προϊόντων των κατολισθήσεων 
και προστασίας των πρανών επί της επαρχιακής οδού Ανθοχώρι-Μ. Περιστέρι, ώστε να αποκατασταθεί 
η βατότητα και να επέλθει εκ νέου ισορροπία, μετά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην διεξαγωγή 
της κυκλοφορίας, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ


		2020-06-16T13:10:05+0300
	Athens




