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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 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 35/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), 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. 182653/3205/18-12-2020 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα μέλη:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, μέλος 

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

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 
182653/3205/18-12-2020 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 04-09-2020 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής οδού», 
προϋπολογισμού € 351.800,00 με ΦΠΑ.  

2. Έγκριση του 2ου/17-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-09-2020 
της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου» 
προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ. 

3. Έγκριση του από 14-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας σε παραγωγικές μονάδες στην περιοχή 
Πωγωνίου», προϋπολογισμού 99.200,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
της διαπραγμάτευσης. 

4. Έγκριση του από 17-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και καθαρισμός τάφρων επαρχιακών και αγροτικών 
οδών προς αποφυγή πλημμυρών», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

5. Έγκριση του από 13-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων για το οδικό τμήμα Μηλιωτάδες – Κήποι», 
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της 
διαπραγμάτευσης. 

6. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση Εγνατίας 
Οδού με Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας (Α/Κ ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.)», προϋπολογισμού 
2.650.000,00 € με ΦΠΑ. 

7. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου 
στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στο ύψος του Διάσελου», προϋπολογισμού 300.000,00 € με 
ΦΠΑ. 
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8. Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχου έργων, 
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 
αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για το έτος 
2021 για τους συνοπτικούς διαγωνισμούς (άρθρο 117 ν.4412/16) και τους διαγωνισμούς με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  (άρθρο 32 του ν. 4412/16). 

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός επί της 2ης επαρχιακής οδού στην περιοχή 
εγκατάστασης προσφύγων στην Κατσικά», αναδόχου Στ. Θεοδωρόπουλου/ΕΔΕ, μέχρι την 
26-01-2021. 

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης και προστασία 
πρανών του ποταμού Σαραντάπορου», αναδόχου εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2021. 

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ελληνικό» 
αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΝΑΚΗ, μέχρι την 30-05-2021. 

12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση-αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ασημοχωρίου», 
αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη, μέχρι την 30-06-2021. 

13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων», της Πράξης 
«Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου 
Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας Δήμου 
Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε."», μέχρι την 30-
06-2022. 

14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βάρδας», 
αναδόχου «Α. ΚΡΙΚΩΝΗ – Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.», μέχρι την 23-04-2021. 

15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της μελέτης της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσα μελέτη αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρου περιοχής 
Μπούση Άρτας», αναδόχου σύμπραξης γραφείων μελετών «Χαράλαμπος Αφραταίος – 
Νικόλαος Γούναρης». 

16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της μελέτης της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αναδασμού περιμέτρου έργων «Αρδευτικό έργο 
Μαργαριτίου περιοχών 1Τ, 2Τ και 3Τ κοινοτήτων Μαργαριτίου – Καταβόθρας – 
Ελευθερίου», αναδόχου σύμπραξης γραφείων μελετών «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. 
ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ». 

17. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Ταξιαρχών Δ.Δ. Σερβιανών», 
προϋπολογισμού 55.000,00 € με ΦΠΑ. 

18. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Βασιλικό – Καρτέρι μετά από κατολίσθηση», 
προϋπολογισμού 110.000,00 € με ΦΠΑ. 

19. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων για την οδό από Γέφυρα Μπακόλα - 
Θεσπρωτικό (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ. 
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20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη σύνδεση με τη ΔΕΔΔΗΕ παροχών στα 
πλαίσια του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ολοκλήρωση ηλεκτροφωτισμού στην οδό 
σύνδεσης Καναλλακίου με την ΕΟ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας». 

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμοί δρόμων Ανθοχωρίου – Μεγάλου Περιστερίου (παροχή υπηρεσιών)». 

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια στηθαίων και μεταλλικών χιονοδεικτών για την τοποθέτηση αυτών 
στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων». 

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποπεράτωση επισποράς εκτάσεων για αποφυγή κατολισθήσεων σε χωμάτινα 
εδάφη». 

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου στα όρια του Δ.Δ. Χρυσοβίτσας 
(προμήθεια υλικών)».  

25. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Τύρια - Κερασέα», αναδόχου Τσομπίκου 
Δημητρίου ΕΔΕ, μέχρι την 30-08-2021. 

26. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση και αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων – 
καθιζήσεων στην επαρχιακή οδό Κήποι – Φραγκάδες – Λεπτοκαρυά», αναδόχου εταιρείας 
«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2021. 

27. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου από Κουτσελιό προς Ελληνικό», 
αναδόχου «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2021. 

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός ερεισμάτων και άρση καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό Ανήλιο – 
Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου (παροχή υπηρεσιών)». 

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης ρεμάτων και τάφρων στα όρια του 
Ανατολικού Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)». 

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού 
έλκους δίπλα στο ποτάμι στις Τ.Κ. Μουσιωτίτσας και Βουλιάστας (παροχή υπηρεσιών)». 

31. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως διαμορφώθηκαν μετά 
την 6η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2020. 

32. Έγκριση παράτασης συμβάσεων των έργων της Περιφέρειας Ηπείρου MeDinno, και IR2MA 
που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. 

33. Έγκριση ανάθεσης σε υπεργολάβο, δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων. 

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για επισκευή του δικτύου άρδευσης Χρυσοβίτσας». 

35. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός υδατορεμάτων 
περιοχής Αμφιθέας και τάφρου Αγ. Αναργύρων - Λιμίνης», προϋπολογισμού € 74.000,00 
με ΦΠΑ. 

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση και καθαρισμός των ρεμάτων Σκουληκαρίτης και Διχομοιρίου 
(παροχή υπηρεσιών)». 
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37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποπεράτωση κοπής ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του 
μεταχρωματικού έλκους στο εθνικό οδικό δίκτυο Ιωαννίνων – Άρτας (παροχή υπηρεσιών)». 

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας σε παραγωγικές μονάδες στην περιοχή Κυψέλης 
Άρτας (παροχή υπηρεσιών)». 

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός χειμάρρου στη θέση Κώστα Ντέλλου προς αποφυγή πλημμυρών 
(παροχή υπηρεσιών)». 

40. Έγκριση παράτασης φυσικού αντικειμένου σύμβασης που έχει συναφθεί στα πλαίσια του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το 
TEBA/FEAD 2014-2020 με τίτλο: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -  ΚΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5000138. 

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση κατολίσθησης και προστασία οδικού δικτύου στο Άγιο Νικόλαο 
Παραμυθιάς (προμήθεια υλικών)». 

43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Αγιά – Πέρδικα – Αρίλλα 
– Σύβοτα (παροχή υπηρεσιών)». 

44. Έγκριση του από 27-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-11-2020 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση επέκτασης περιφερειακής οδού Θεσπρωτικού», 
προϋπολογισμού 570.000,00 € με ΦΠΑ. 

45. Έγκριση του από 14-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-12-2020 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση προσχώσεων, καθαρισμός κοίτης ρεμάτων-τάφρων και συντήρηση 
αντιπλημμυρικών έργων Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 208.455,67 € με ΦΠΑ. 

46. Έγκριση του από 17-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-12-2020 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων Καναλακίου Δήμου Πάργας», 
προϋπολογισμού € 59.500,00 με ΦΠΑ. 

47. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών 
τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 72.000,00 με ΦΠΑ.  

48. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. Φ.301/184/16-12-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες άρσης καταπτώσεων στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και καθαρισμού ρεμάτων από φερτά υλικά που προέκυψαν 
μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας». 

49. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών  
δημοσίευσης προκηρύξεων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός και σηματοδότηση μονοπατιού από Βοβούσα (Ανατολικό Ζαγόρι) 
έως Σαραντάπορο (Δήμος Κόνιτσας) περίπου 60 χιλιόμετρα (παροχή υπηρεσιών)». 

51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού 
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έλκους κατά μήκος του Μετσοβίτικου ποταμού στα όρια Τ.Κ. Βοτονοσίου, Χρυσοβίτσας, 
Μικρού και Μεγάλου Περιστερίου (παροχή υπηρεσιών)». 

52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή συρματοκιβωτίων επί της οδού Μικρό Περιστέρι – Ανθοχώρι (παροχή 
υπηρεσιών)». 

53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μεταφορά προκατασκευασμένων οικίσκων 
για την προσωρινή στέγαση πληγέντων από τον σεισμό της 21ης Μαρτίου 2020. 

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

1. Κατάρτιση του σχεδίου της 7ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου οικ. έτους 2020 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

2. Έγκριση οριστικής παραλαβή της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Μελέτες 
ωρίμανσης για την επέκταση ΧΥΤΑ Ελληνικού & ΧΥΤΑ Καρβουναρίου», ανάδοχου Ένωσης 
Οικονομικών Φορέων «ΕΠΤΑ Α.Ε. - ENVIROPLAN A.E. - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ».  

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης ρεμάτων και βελτίωση προσβάσεων παραγωγικών 
μονάδων στα όρια των Δ.Δ. Μελιανών και Παπαδάτων (παροχή υπηρεσιών)». 

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση ομβροδεξαμενών και βελτίωση κτηνοτροφικών υποδομών στα 
όρια του Δ.Δ. Πλαταριάς (προμήθεια υλικών)».  

5. Έγκριση εκτέλεσης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ιωαννίνων, λόγω μεταβίβασης οχήματος (ΕΔΧ -ταξί) σε νέο ιδιοκτήτη. 

6. Έγκριση του Πρακτικού ΙI/22-12-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των 
κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, των Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Νομού Πρέβεζας, για το 
έτος 2021», συνολικού προϋπολογισμού € 62.870,98 συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων 
προαίρεσης και ΦΠΑ, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2021, με 
δικαίωμα τρίμηνης παράτασης  (μέχρι 31-03-2022). 

7. Έγκριση παράτασης της σύμβασης της Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου 
«Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 
των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Ν. 
Πρέβεζας, έτους 2020». 

8. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/21-12-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς 
της, για τα έτη 2021 και 2022», συνολικού προϋπολογισμού € 358.615,94 με Φ.Π.Α. 

9. Έγκριση παράτασης της σύμβασης της Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου 
«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς 
της, για τα έτη 2019 - 2020». 

10. Έγκριση του από 17-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-12-2020 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Αντικατάσταση κουφωμάτων και εργασίες συντήρησης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο 
Καναλακίου», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ 

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. 
Πρέβεζας με τίτλο «Οριστική μελέτη δικτύου ποδηλατοδρόμων Νομού Πρέβεζας (Ιόνια 
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Διαδρομή)», αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ» – 
«DELCO Ε.Π.Ε. Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ». 

12. 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. 

13. Έγκριση του Πρακτικού Νο4/21-12-2020 της Επιτροπής Διενέργειας και κατακύρωσης των 
αποτελεσμάτων του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, στο 
πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – 
Περιφέρεια Ηπείρου “Κοινωνική Σύμπραξη: ΠΕ Θεσπρωτίας”», προϋπολογισμού € 
453.792,00 με ΦΠΑ, με Κωδικό ΟΠΣ 5029413 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής 
και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ) 2014-2020. 

14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου Νεγάδων - 
Φραγκάδων», αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την 30-05-2021. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση 
και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από 11-12-2020 συνεδρίασης, καθώς και 
της από 17-12-2020 έκτακτης, δια περιφοράς, συνεδρίασης. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2203/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-09-2020 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού 
κόμβου στην Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 351.800,00 με 
ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, 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. 16/62/15-11-2019 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. 18/1079/17-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής 
οδού», προϋπολογισμού € 351.800,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 
8692/15-07-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την 
αριθμ. 92117/8690/15-07-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση – 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020», 
για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την αριθμ. 21/1369/14-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε 
η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους 
των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 14-08-2020 
κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

9. Την αριθμ. 25/1661/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 18-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-09-2020 ανοιχτής διαδικασίας για 
την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 91733 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 
€ 351.800,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του του έργου της ΣΑΕΠ 530 με 
Κ.Α.2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020» και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», με ποσό 
προσφοράς 157.248,15 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,00%. 

10. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14399/17-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3200/18-12-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 23-
11-2020 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 
«ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», με ποσό προσφοράς 157.248,15 € χωρίς ΦΠΑ 
και μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,00%. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 23-11-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-09-2020 ανοιχτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 91733 για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής οδού», 
προϋπολογισμού € 351.800,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του του έργου της ΣΑΕΠ 530 με 
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Κ.Α.2018ΕΠ53000001 με 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 οικονομικό 
φορέα «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», με ποσό προσφοράς 157.248,15 € χωρίς 
ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,00%. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
που διενεργήθηκε στις 04-09-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής οδού», 
προϋπολογισμού € 351.800,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του του έργου της ΣΑΕΠ 530 με 
Κ.Α.2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020», 

στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», με ποσό 
προσφοράς 157.248,15 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,00%, σύμφωνα με το από 18-09-
2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 25/1661/06-10-2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 23-11-2020 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 «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στο ποσό των 157.248,15 € χωρίς Φ.Π.Α., και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των 
πιστώσεων του του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση 
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020». 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

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: 

«Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής οδού»  

Εκτιμώμενης αξίας  351.800,00€ (με ΦΠΑ 24%) 

σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 101495/9563/31-07-2020 Διακήρυξη, η οποία έλαβε τον αριθμό συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ 91733, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο  ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας  

ΑΔΑΜ: 20PROC007175480 2020-08-12 

 

Στα Ιωάννινα, στις  25-11-2020, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Ιωάννα Ιωάννου, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Δήμο Ιωαννιτών, Πρόεδρος 

2. Μαρία – Έλενα Λύτη, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, στη Δήμο Ζίτσας, τακτικό μέλος 

3. Ιππόλυτος Κακοσίμος, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τακτικό 

μέλος 

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

αριθ. 14765/05-06-2020 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στην διαδικασία 

ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου , που υποβλήθηκαν στην διαδικασία ελέγχου 

των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., την 

02/11/ 2020. 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχοντας υπόψη: 
1. τις διατάξεις των Νόμων του άρθρου 7 της Διακήρυξης, 

2. τον Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) και τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463/2006, 
3. τη Διακήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 20PROC007175480 2020-08-12), 

4. την από 26/10/2020 ηλεκτρονική πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών της αναθέτουσας 
αρχής (αρ. πρωτ. 143475/13381) μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) -Δημόσια Έργα, με την οποία ζητήθηκε από τον προσωρινό μειοδότη να υποβάλει 
εντός δέκα (10) ημερών, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2 –23.10 της 

διακήρυξης, 
5. την από 02/11/2020 υποβολή των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου μέσω του 

Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) -Δημόσια Έργα και την από 03/11 

/2020 αίτηση (αρ. πρωτ. εισερχομένου: 156043/14399) με την οποία ο οικονομικός φορέας 
υπέβαλε σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο τα ως άνω δικαιολογητικά, συνδέθηκε 

στο Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Δημόσια Έργα και διαπίστωσε ότι ο 
οικονομικός φορέας υπέβαλε εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε 

έντυπη μορφή. 

 
Η Ε.Δ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 103 του 

Ν. 4412/16, 
Εισηγείται 

την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Βασιλική Ιωαννίνων 

επί της επαρχιακής οδού» προϋπολογισμού 351.800,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ),  στον 

προσωρινό ανάδοχο «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ». 
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Κατόπιν αυτών η Επιτροπή ολοκληρώνει τη σύνταξη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και 
κατακύρωσης του διαγωνισμού, το οποίο συντάσσεται σε πέντε (5) αντίγραφα, υπογράφεται ως 

ακολούθως και θα κοινοποιηθεί μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στην Οικονομική 
Επιτροπή για τη λήψη της σχετικής απόφασης 
 

               Ιωάννινα, 23-11-2020 

 
Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 
  

Η πρόεδρος 
 
 
 
 

Ιωάννα Ιωάννου 

Τα μέλη 
 
 
 

Λύτη Μαρία - Έλενα 
 
 
 

Ιππόλυτος Κακοσίμος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2204/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση του 2ου/17-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-09-2020 της 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου» 
προϋπολογισμού € 80.000,00 με 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 

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

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

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

6. Την αριθμ. 10/576/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου», 
προϋπολογισμού 80.000,00 € με Φ.Π.Α, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια 
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 4293/13-04-
2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 
156929/14319/11-02-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και βάσει της σχετικής Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων και του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 3/38/10-04-2019 
απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Αποκατάσταση Πολιτιστικών Μνημείων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

7. Την αριθμ. 23/1458/10-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε 
η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους 
των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 03-09-2020 
κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

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

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14774/17-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3199/18-12-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το 
από 2ο Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου του 
θέματος, με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται τον αποκλεισμό αυτού και την ανάδειξη ως 
προσωρινού αναδόχου του δεύτερου κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικού φορέα : «ΕΥΓΕΝΙΟΣ 
ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» με ποσό προσφοράς 41.186,03  (χωρίς ΦΠΑ 24%) και μέση 
τεκμαρτή έκπτωση (36,16%). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει το 2ο/17-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-09-2020 ανοιχτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 92168 για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου», 
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προϋπολογισμού 80.000,00 € με Φ.Π.Α, σε βάρος των πιστώσεων του του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 
2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Αποκατάσταση Πολιτιστικών Μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», 

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, εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΕΔΕ», που αναδείχθηκε βάσει του από 25-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 25/1663/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής.  

Μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, διαπίστωσε ότι στα δικαιολογητικά που 
υποβλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, δεν υποβλήθηκε η προβλεπόμενη από το άρθρο 23.5 της 
Διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως 
μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο 
υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού, εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς του 
προσωρινού μειοδότη «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΕΔΕ» και την κατάπτωση υπέρ της Περιφέρειας 
Ηπείρου της εγγυητικής επιστολής, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου και την 
ανάθεση της σύμβασης του έργου, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», δεύτερο κατά σειρά μειοδοσίας προσωρινό ανάδοχο, με ποσό προσφοράς 41.186,03  
(χωρίς ΦΠΑ 24%) και μέση τεκμαρτή έκπτωση (36,16%). 

 Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση, 2ο/17-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού της από 25-09-2020 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
92168 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου 
χαράδρας Βίκου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 80.000,00 € με Φ.Π.Α, σε βάρος των πιστώσεων του του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Αποκατάσταση Πολιτιστικών Μνημείων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019»:   

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

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

 Διαβιβάζεται η παρούσα απόφαση, προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
προκειμένου να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 72 του Ν. 4412/2016 για 
το θέμα της κατάπτωσης υπέρ της αναθέτουσας αρχής (Περιφέρεια Ηπείρου), της εγγύησης συμμετοχής 
στον ως άνω διαγωνισμό, που είχε προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΕΔΕ».  
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

  ΕΡΓΟ: «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας 

           χαράδρας  Βίκου Ζαγορίου»  

 

2 ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ  Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Ω Ν  Κ Α Τ Α Κ Υ Ρ Ω Σ Η Σ  

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

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

κατασκευής  του έργου: 

 

                            «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας  Βίκου Ζαγορίου» 

Εκτιμώμενης αξίας 80.000 €  (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%) 

 

Σήμερα, στις  17 Δεκεμβρίου 2020,  ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Παπανικολάου Αικατερίνη, Αγρονόμος -Τοπογράφος μηχανικός ΠΕ, στο Δήμο Ιωαννιτών,  

               πρόεδρος  

2. Χαρίκλεια Αντώνη-Βλάχου, Αρχιτέκτων μηχανικός ΠΕ, στο Δήμο Ιωαννιτών, τακτικό μέλος 

3. Ελευθέριος Τσουκανέλης, Αρχιτέκτων μηχανικός ΠΕ, στο Δήμο Ιωαννιτών, τακτικό μέλος 

που αποτελούμε σύμφωνα με την αριθ. 23/ 1458/ 10-9-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου  (ΑΔΑ:64Χ77Λ9-ΧΧΨ), την Επιτροπή του  Διαγωνισμού  για το έργο της επικεφαλίδας, 

συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου  να ελέγξουμε τα  δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν 

στα πλαίσια του διαγωνισμού από τον  προσωρινό μειοδότη του έργου. 

        Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, άρχισε η συνεδρίαση. 

        Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλαβε υπ’ όψη: 

1) τις διατάξεις του Ν. 4412/ 2016 όπως ισχύει σήμερα, 

2) την αριθ. πρωτ. 112728/ 10663/ 24-8-2020 Διακήρυξη με ΑΔΑΜ:20PROC007255512 2020-09-02 και 

αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 92168  ,  

 

3) το από 25-9-2020 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

4) την αριθ. 25/ 1663/ 6-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: 

ΩΑΡ37Λ9-2ΕΔ) με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού  όπου  αναδείχθηκε 
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προσωρινός μειοδότης  του έργου «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου» η 

εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία  «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ  ΕΔΕ»,  

5) ότι η  ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου κοινοποιήθηκε την 15-10-2020 

(08:16:34) από την αναθέτουσα αρχή στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό  μέσω της λειτουργικότητας  

«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ,   

6) το υπ’ αριθ. 143507/ 13392/ 26-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Ηπείρου 

(αποστολή μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) με το οποίο κλήθηκε ο  προσωρινός ανάδοχος «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ 

ΕΔΕ»  να υποβάλλει τα δικαιολογητικά που ορίζονται στα άρθρα 23.2- 23.10 της οικείας διακήρυξης όπως 

δηλώθηκαν στο Τυποποιημένο Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),  

7) τα δικαιολογητικά που υπέβαλλε ο προσωρινός ανάδοχος «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΕΔΕ», αφ’ ενός 

ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την 5/11/2020 (20:37:57) (καταληκτική 

ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) και αφ’ ετέρου σε έντυπη μορφή 

και σε σφραγισμένο φάκελο που κατατέθηκε στην αναθέτουσα αρχή με αίτησή του που έλαβε αριθ. πρωτοκ. 

160686/ 14774/ 9-11-2020 (καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής των εντύπων δικαιολογητικών), 

διαπίστωσε ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.  

        Ακολούθως, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης όπου διαπίστωσε 

ότι δεν υποβλήθηκαν δικαιολογητικά για την απόδειξη του κριτηρίου επιλογής του άρθρου 22.Γ της 

Διακήρυξης: Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια. Ειδικότερα,  κατά το άρθρο 23.5 της Διακήρυξης 

ορίζεται ότι «Ειδικά για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 

ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή με την 

υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου , συνοδευόμενης από πίνακα όλων των υπό 

εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά 

για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που 

δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις». Σύμφωνα με την ΥΑ Δ15/ 15658/ 2013 (ΦΕΚ 

2300 Β) η χορήγηση εγγράφου ενημερότητας πτυχίου για τη συμμετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης έργου, 

επιφυλάσσεται για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στις τάξεις 3η έως 7η του ΜΕΕΠ, 

ενώ ο  φορέας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΕΔΕ» κατά τα δικαιολογητικά του είναι εγγεγραμμένος στη 2η 

τάξη. Κατά συνέπεια για την πλήρωση του όρου 23.5 της Διακήρυξης και την απόδειξη του κριτηρίου επιλογής 

του όρου 22.Γ όφειλε να υποβάλλει την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από πίνακα όλων 

των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και 

αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο. 

        Επειδή σύμφωνα με την παραγρ. 5,  άρθρου 103 του Ν. 4412/ 2016 και το άρθρο 4.2δiii της διακήρυξης, 

αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως δεν αποδεικνύονται οι όροι και 

οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της Διακήρυξης , απορρίπτεται η προσφορά 

του προσωρινού αναδόχου και μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου  καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 72 του Ν. 4412/ 2016 και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
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Εισηγούμαστε 

1)Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΕΔΕ» 

και την κατάπτωση υπέρ της Περιφέρειας Ηπείρου  της εγγυητικής επιστολής που εκδόθηκε μέσω της 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΤΜΕΔΕ με αριθ.  e-87001/ 17-9-2020 , ποσού 1.290,0 €, επ’ ονόματι  Κων/νου 

Συγκούνα του Σπυρίδωνα, μετά από γνωμοδότηση  του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. 

2)Την ανάθεση της σύμβασης του έργου «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας  Βίκου  Ζαγορίου», 

εκτιμώμενης αξίας 80.000 €  (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%), στον οικονομικό φορέα  με την επωνυμία 

«ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», δεύτερο κατά σειρά μειοδοσίας προσωρινό ανάδοχο, με ποσό 

προσφοράς 41.186,03  (χωρίς ΦΠΑ 24%) και μέση τεκμαρτή έκπτωση (36,16%).   

 

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

 

Ιωάννινα   17-12- 2020  
 

Η  Επιτροπή Διαγωνισμού 
 

Η πρόεδρος Τα μέλη 
 
 

Αικατερίνη Παπανικολάου 
Τοπογράφος μηχ/κος  

 
 

1.Χαρίκλεια Αντώνη-Βλάχου 
                             Αρχιτέκτων μηχ/κος 

 
   
                         2.Ελευθέριος Τσουκανέλης 

                              Αρχιτέκτων μηχ/κος      
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2205/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση του από 14-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση βατότητας σε παραγωγικές μονάδες στην περιοχή Πωγωνίου», 
προϋπολογισμού 99.200,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της 
διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ



-20- 
 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί 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. 30/1969/19-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του 
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση βατότητας σε παραγωγικές μονάδες στην 
περιοχή Πωγωνίου», προϋπολογισμού 99.200,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου 
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 160446/14756/09-11-
2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση 
της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»  για την εκτέλεση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της 
κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που 
δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. 
πρωτ. 14761/09-11-2020 εισήγηση της υπηρεσίας. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 16339/14-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3166/16-12-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για 
έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του 
θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα 
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με ποσό προσφοράς 70.400,00 € (εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσια 
ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 12,00 %. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 14-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 03-12-2020 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, βάσει της αριθμ. 169977/15748/30-11-2020 Πρόσκλησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 30/1969/19-11-2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση βατότητας σε παραγωγικές μονάδες στην περιοχή Πωγωνίου», προϋπολογισμού 
99.200,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των 
φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, ήτοι των 
υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» β) «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.» και γ) «ΤΡΙΠΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση 
του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην 
καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας, βάσει της αρχικής και 
βελτιωμένης προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης  

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού 
φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση 
του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι 
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
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πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με ποσό προσφοράς 70.400,00 € 
(εβδομήντα  χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 12,00 %. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας σε παραγωγικές μονάδες στην περιοχή 
Πωγωνίου», προϋπολογισμού 99.200,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με 
ποσό προσφοράς  70.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 12,00 % και 

Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
Α.Τ.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 
70.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 30/1969/19-11-2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το εξής σκεπτικό: «Διαπιστώνουμε ότι γίνεται καταχρηστική 
επιλογή της διαγωνιστικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε εφαρμογή 
του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016 με την επίκληση του κατεπείγοντος, από την Περιφερειακή Αρχή 
για έργα που μπορούν να προγραμματιστούν και καταψηφίζουμε.». 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, όπως  τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 43 του Ν. 4605/19  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης – 
άρθρο 125 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του 
έργου « Αποκατάσταση βατότητας σε παραγωγικές μονάδες στην περιοχή Πωγωνίου», 
προϋπολογισμού  99.200,00 € με Φ.Π.Α. 
Στα Ιωάννινα, την 3-12-2020 ημέρα  Πέμπτη και  ώρα 09:30 π.μ. οι υπογράφοντες: 

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

-  την υπ. αριθμ. 1/75/10-01-2020  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΗ,  

- το από 2-12-2020 Πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕΠΗ για τον ορισμό τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών  της επιτροπής διαγωνισμού, 

και έχοντας υπόψη: 

- Την υπ. αριθμ.160306/5159/09-11-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001, 

- Την υπ. αριθμ. 30/1969/19-11-2020 (ΑΔΑ :ΩΙ387Λ9-ΞΛ3) απόφαση της Οικ/μικής Επιτροπής 

ΠΗ, έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του υποέργου « Αποκατάσταση βατότητας  σε 
παραγωγικές μονάδες στην περιοχή Πωγωνίου » , προϋπολογισμού 99.200,00 € με 

Φ.Π.Α., 

- Την υπ. αριθμ. 169977/15748/30-11-2020  Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 

σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 της ΔΤΕΠΗ, με την οποία προσκλήθηκαν 
τρεις (3) οικονομικοί φορείς, 

συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 346 της Περιφέρειας Ηπείρου και συνήλθαμε σε συνεδρίαση, 
προκειμένου να προβούμε στη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα 
ανωτέρω. 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και άρχισε την διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με 
την σχετική κλήση από την πρόεδρο αυτής για την έναρξη της υποβολής των προσφορών. 
Προσήλθαν ενώπιον μας 3 (τρείς)  οικονομικοί φορείς οι οποίοι κατέθεσαν σφραγισμένο Φάκελο 
Προσφοράς που συνοδευόταν από αίτηση υποβολής προσφοράς. Κάθε  Φάκελος Προσφοράς με 
την αίτησή υποβολής του καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του (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),σε σχετικό 
πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε  από την Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής τους  στο 
πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση η 
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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 κάτωθι πρακτικό (Πίνακας 1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

Σειρά κατάταξης 
προσέλευσης 

Αρ. Πρωτ. Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

1 _ ΤΡΙΠΥΛΟΣ   Α.Τ.Ε.Β.Ε.   

2 _ ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε   

3 _ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ    Α.Τ.Ε.    

 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών της υπ. αριθμ. πρωτ. 174047/16230/04-12-2020 Πρόσκλησης σε διαδικασία 

διαπραγμάτευσης. Κάθε φάκελος προσφοράς συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους 
φακέλους: α) φάκελο δικαιολογητικών και β) φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι 
φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφησαν τα δικαιολογητικά σε κάθε σελίδα από τα μέλη της 
Επιτροπής.  
Στη συνέχεια η Ε.Δ αποσφράγισε σε δημόσια συνεδρίαση τις οικονομικές προσφορές, τις 
μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε συμμετέχοντα. Ακολούθησε ο 
έλεγχος  της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των 
υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης. 
Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον  κατωτέρω 
Πίνακα 2  κατά σειρά μειοδοσίας.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

 
Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής 

Επιχείρησης 

α/α προσφοράς 
(υποβολής) 

 
Έκπτωση 

 % 

1ος ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ    Α.Τ.Ε.      3η 10,00% 

2ος ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε     2η  9,00% 

3ος ΤΡΙΠΥΛΟΣ   Α.Τ.Ε.Β.Ε.  1η  3,00% 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως:  της 
ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας 
από τον πρώτο μειοδότη. 

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια 
εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του 
Ν4412/2016, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την μικρότερη προσφορά - μεγαλύτερη 
προσφερόμενη έκπτωση) βελτίωσε την προσφερόμενη  έκπτωση του από  10% σε 12%. 

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

Οι προσφορές των διαγωνιζομένων που κρίθηκαν παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας, μετά τους 
ανωτέρω ελέγχους των δικαιολογητικών συμμετοχής, καταχωρούνται στον  κατωτέρω Πίνακα 
3. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
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Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

 
Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 
προσφοράς 
(υποβολής) 

Ποσό 
προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

 
Έκπτωση 

 % 

1ος ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ    Α.Τ.Ε.      3η  70.400,00€ 12,00% 

2ος ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε     2η 72.800,00€  9,00% 

3ος ΤΡΙΠΥΛΟΣ   Α.Τ.Ε.Β.Ε.  1η 77.600,00€  3,00% 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού καλεί με το αριθ. πρωτ. 174047/16230/04-12-2020 έγγραφό της, τον 
προσωρινό μειοδότη « ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ    Α.Τ.Ε.» να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών από 
τη λήψη της παρούσας, σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, επικαιροποιημένα και 
σε ισχύ τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, όπως δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ και απαιτούνται 
για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς και των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε σφραγισμένο φάκελο, στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. 
Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού διέκοψε την συνεδρίασή της. 
Στις 14 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε 
σε συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη « ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ    Α.Τ.Ε. » με το αριθ. 
Πρωτ.175735/16339/07-12-2020  έγγραφό του. 
Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, διαπίστωσε 
ότι:  

 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 

 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της 
πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ.2γ 
του Ν.4412/2016  και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης  
του έργου «Αποκατάσταση βατότητας σε παραγωγικές μονάδες στην περιοχή 
Πωγωνίου», προϋπολογισμού 99.200,00 € με Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα 
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ  Α.Τ.Ε. », ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης με ποσό προσφοράς  
70.400,00 € (εβδομήντα  χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 

12,00 %. 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού ως κατωτέρω.  

Ιωάννινα  14-12-2020 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Η   πρόεδρος Τα μέλη 

 

 
  Μπλιθικιώτη  Μαρινέλα     

 

 
       Καραγιαννίδης Χρήστος  

 
 

 Κερομύτη  Αγνή       
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2206/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
182653/3205/18-12-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση του από 17-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση και καθαρισμός τάφρων επαρχιακών και αγροτικών οδών προς 
αποφυγή πλημμυρών», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν, 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. 30/1968/19-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση και καθαρισμός 
τάφρων επαρχιακών και αγροτικών οδών προς αποφυγή πλημμυρών)», προϋπολογισμού 
74.400,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, 
θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 160447/14757/09-11-2020 απόφαση έγκρισης 
συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000002 και τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην 
Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020» για την εκτέλεση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της 
κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα 
που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται 
στην αρ. πρωτ. 14760/09-11-2020 εισήγηση της υπηρεσίας. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 16545/17-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
3211/18-12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση 
της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με ποσό προσφοράς 
54.000,00 € (πενήντα τέσσερις  χιλιάδες ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 10,00 
%. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 17-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, 
που διενεργήθηκε στις 08-12-2020 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της αριθμ. 169973/15747/02-12-2020 Πρόσκλησης της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την 
αριθμ. 30/1968/19-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και καθαρισμός τάφρων επαρχιακών και αγροτικών οδών 
προς αποφυγή πλημμυρών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 και τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός 
αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, 
και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην 
αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 
διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ β) «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και γ) ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ και αφού τις έκανε 
αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και 
της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, πλην της προσφοράς του οικονομικού φορέα με 
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την επωνυμία ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ, η οποία απορρίφθηκε, προχώρησε στον έλεγχο και 
διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον σχετικό 
πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας, βάσει της προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, 
στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης  

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του 
οικονομικού φορέα «ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου 
να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι 
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με ποσό προσφοράς 
54.000,00 € (πενήντα τέσσερις  χιλιάδες  ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 10,00 %. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και καθαρισμός τάφρων επαρχιακών και 
αγροτικών οδών προς αποφυγή πλημμυρών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», στον 
οικονομικό φορέα «ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με ποσό προσφοράς 54.000,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 10,00 % και 

Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο 
ποσό των 54.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 και τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός 
αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 30/1968/19-11-
2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το εξής σκεπτικό: «Διαπιστώνουμε ότι γίνεται 
καταχρηστική επιλογή της διαγωνιστικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016 με την επίκληση του 
κατεπείγοντος, από την Περιφερειακή Αρχή για έργα που μπορούν να προγραμματιστούν και 
καταψηφίζουμε.». 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, όπως  τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 43 του Ν. 4605/19  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης – 
άρθρο 125 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του 
έργου « Αποκατάσταση και καθαρισμός τάφρων επαρχιακών και αγροτικών οδών προς 
αποφυγή  πλημμυρών », προϋπολογισμού  74.400,00 € με  Φ.Π.Α. 
Στα Ιωάννινα, την 8-12-2020 ημέρα  Τρίτη και  ώρα 09:30 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1.  Μαρινέλα  Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος 
2.  Καραγιώτη  Αικατερίνη , Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος  
3.  Τζανίδη Βιολέττα , Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος  
 
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και 
σύμφωνα με: 

-  την υπ. αριθμ. 1/75/10-01-2020  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΗ,  

- το από 7-12-2020 Πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕΠΗ για τον ορισμό τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών  της επιτροπής διαγωνισμού, 

και έχοντας υπόψη: 

- Την υπ. αριθμ.160311/5160/19-11-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000002, 

- Την υπ. αριθμ. 30/1968/19-11-2020 (ΑΔΑ :ΩΙ387Λ9-ΞΛ3) απόφαση της Οικ/μικής Επιτροπής 

ΠΗ, έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του υποέργου « Αποκατάσταση και καθαρισμός 
τάφρων επαρχιακών και αγροτικών οδών προς αποφυγή  πλημμυρών » , 

προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., 

- Την υπ. αριθμ. 169973/15747/02-12-2020  Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 

σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 της ΔΤΕΠΗ, με την οποία προσκλήθηκαν 
τρεις (3) οικονομικοί φορείς, 

συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 346 της Περιφέρειας Ηπείρου και συνήλθαμε σε συνεδρίαση, 
προκειμένου να προβούμε στη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα 
ανωτέρω. 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και άρχισε την διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με 

την σχετική κλήση από την πρόεδρο αυτής για την έναρξη της υποβολής των προσφορών. Μετά την 
επέλευση της ώρας  10:00 π.μ. η Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε τη λήξη της παραλαβής και 
μέλος της Επιτροπής μετέβη στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας από όπου παρέλαβε τρείς (3) 
φακέλους προσφορών. 

Κάθε  Φάκελος Προσφοράς με την αίτησή υποβολής του καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του 
(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 
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ν.4412/2016),σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε  από την Πρόεδρο και τα μέλη της 
επιτροπής. 

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

Σειρά κατάταξης 
προσέλευσης 

Αρ. Πρωτ. Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

1 176001/16381/08-12-20 ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

2 176036/16385/08-12-20 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ  ΙΩΑΝΝΑ   

3 176072/16389/08-12-20 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ  Α.Τ.Ε.Β.Ε        

 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών της υπ. αριθμ. πρωτ. 174047/16230/04-12-2020 Πρόσκλησης σε διαδικασία 

διαπραγμάτευσης. Κάθε φάκελος προσφοράς συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους 
φακέλους: α) φάκελο δικαιολογητικών και β) φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι 
φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφησαν τα δικαιολογητικά σε κάθε σελίδα από τα μέλη της 
Επιτροπής.  
Στη συνέχεια η Ε.Δ αποσφράγισε σε δημόσια συνεδρίαση τις οικονομικές προσφορές, τις 
μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε συμμετέχοντα. Ακολούθησε ο 
έλεγχος  της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των 
υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης. 
 Για τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ  ΙΩΑΝΝΑ διαπιστώθηκε ότι  δεν 
έχει στις Κατηγορίες Έργων στο ΜΕΕΠ  ΟΔΟΠΟΙΪΑ αλλά ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και  λαμβάνοντας 
υπόψιν την αριθμ.πρωτ.160447/14757/9-11-2020 απόφαση έγκρισης των συμβατικών τευχών 
της ΔΤΕ/ΠΗ , απορρίπτεται η συμμετοχή του στη διαδικασία του διαγωνισμού. 
Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον  κατωτέρω 
Πίνακα 2  κατά σειρά μειοδοσίας.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

 
Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α προσφοράς 
(υποβολής) 

 
Έκπτωση 

 % 

1ος  ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ       1η 10,00% 

2ος ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ  Α.Τ.Ε.Β.Ε  3η  5,00% 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως:  της 
ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας 
από τον πρώτο μειοδότη. 

Από τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε η ορθή 
συμπλήρωσή τους  από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς. 
Οι προσφορές των διαγωνιζομένων που κρίθηκαν παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας, μετά τους 
ανωτέρω ελέγχους των δικαιολογητικών συμμετοχής, καταχωρούνται στον  κατωτέρω Πίνακα 
3.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

 
Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 
προσφοράς 
(υποβολής) 

Ποσό 
προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

 
Έκπτωση 

 % 

1ος ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ        1η  54.000,00€ 10,00% 

2ος ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ  Α.Τ.Ε.Β.Ε      3η 56.999,99€  5,00% 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού καλεί με το αριθ. πρωτ. 176001/16381/08-12-2020 έγγραφό της, τον 
προσωρινό μειοδότη « ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  » να υποβάλλει εντός δέκα (10) 
ημερών από τη λήψη της παρούσας, σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, 
επικαιροποιημένα και σε ισχύ τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, όπως δηλώθηκαν στο 
ΤΕΥΔ και απαιτούνται για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 
καθώς και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε 
σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. 
Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού διέκοψε την συνεδρίασή της. 
Στις 17 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ., η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε σε 
συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη « ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ » με το αριθ. 
Πρωτ.177482/16545/09-12-2020  έγγραφό του. 
Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, διαπίστωσε 
ότι:  

 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 

 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της 
πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ.2γ 
του Ν.4412/2016  και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης  
του Έργου «Αποκατάσταση και καθαρισμός τάφρων επαρχιακών και αγροτικών οδών 
προς αποφυγή πλημμυρών», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., στον οικονομικό 
φορέα «ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», ο  οποίος είναι προσωρινός μειοδότης με ποσό 
προσφοράς 54.000,00 € (πενήντα τέσσερις  χιλιάδες  ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό 
έκπτωσης 10,00 %. 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού ως κατωτέρω.  

Ιωάννινα  17-12-2020 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Η   πρόεδρος Τα μέλη 

 

 
  Μπλιθικιώτη Μαρινέλα     

 

 
Καραγιώτη Αικατερίνη   

 
 

Τζανίδη Βιολέττα       
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2207/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση του από 13-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων για το οδικό τμήμα Μηλιωτάδες – 
Κήποι», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της 
διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 18/1083/17-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Άμεση συλλογή 
στοιχείων για το οδικό τμήμα Μηλιωτάδες – Κήποι», προϋπολογισμού 74.400,00 € με 
Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και 
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 91520/8575/14-07-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών 
τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και 
τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της 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. 8737/15-07-2020 εισήγηση της υπηρεσίας. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 14493/18-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 3219/18-12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την 
ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα Κωνσταντίνο Δ. Καψάλη, με προσφορά  
59.400,00 € και μέση τεκμαρτή έκπτωση 1,00%. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 13-11-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 03-11-2020 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της αριθμ. 141997/13254/12-10-
2020 Πρόσκλησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 18/1083/17-07-2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση 
συλλογή στοιχείων για το οδικό τμήμα Μηλιωτάδες – Κήποι», προϋπολογισμού 74.400,00 € με 
Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 
και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 
2020-2022», 
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το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην 
αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια 
της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) Κωνσταντίνος 
Δ. Καψάλης β) Ευάγγελος Βασ. Ζιώγος και γ) Απόστολος Β. Νούσιας, και αφού τις έκανε 
αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό 
και της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση 
του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα 
του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας, βάσει της προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, 
στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης. 

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του 
οικονομικού φορέα «Κωνσταντίνος Δ. Καψάλης» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου 
να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με 
τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα 
εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Κωνσταντίνος Δ. Καψάλης», 
με προσφορά  59.400,00 € και μέση τεκμαρτή έκπτωση 1,00%. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων για το οδικό τμήμα Μηλιωτάδες 
– Κήποι», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», στον οικονομικό φορέα «Κωνσταντίνος 
Δ. Καψάλης», με προσφορά  59.400,00 € και μέση τεκμαρτή έκπτωση 1,00% και  

Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «Κωνσταντίνος 
Δ. Καψάλης», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο 
ποσό των 59.400,00 € και την προκαλούμενη δαπάνη, 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». 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ



-34- 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
 
Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντως 

σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν. 4412/2016, με αντικείμενο την 
ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Άμεση συλλογή στοιχείων για το οδικό τμήμα Μηλιωτάδες-

Κήποι», προϋπολογισμού 74.400,00 € (με ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 
 Στα Ιωάννινα, στις  03 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 09:30  π.μ. (μισή ώρα πριν 

την ώρα αποσφράγισης οι υπογράφοντες: 
 

1. Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., πρόεδρος  

2. Χρήστος Καραγιαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος 
3. Αγνή Κερομύτη, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος 

 
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας και έχοντας υπ’ όψη:  

α) την αριθ. 18/1083/17-07-2020 (ΑΔΑ: 63097Λ9-8ΕΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Άμεση συλλογή στοιχείων 
για το οδικό τμήμα Μηλιωτάδες-Κήποι», προϋπολογισμού 74.400,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), 

σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με την 
αριθμ. πρωτ. 91520/8575/14-07-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.  

και 

β) την με  αρ. πρωτ. 141997/13254/12-10-2020 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με την 
διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, της Δ.Τ.Ε.Π.Η., με την οποία προσκλήθηκαν τρεις (3) 

οικονομικοί φορείς.  
συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε στη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την επέλευση της ώρας 10:00, ο πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της 

παραλαβής, κατόπιν σχετικής προειδοποίησης ολίγων λεπτών της ώρας και μέχρι την λήξη της παραλαβής 
δεν κατατέθηκε στην επιτροπή κανένας φάκελος προσφοράς. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος επικοινώνησε με 

την υπηρεσία του πρωτοκόλλου, για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί προσφορές κατά την αρ. πρωτ. 
141997/13254/12-10-2020 πρόσκληση και έλαβε καταφατική απάντηση, οπότε η Επιτροπή παρέλαβε 

τρεις (3) φακέλους προσφορών, οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε από την Επιτροπή είχαν κατατεθεί στο 
πρωτόκολλο εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την αναγραφόμενη σε κάθε φάκελο ώρα και ημέρα άφιξης, για να 

τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.  

 
 Οι προσφορές που παραλήφθηκαν καταχωρίστηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1, και όλοι οι φάκελοι 

αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  

Α/Α Αρ. πρωτ.  Επωνυμία προσφέροντα 

1 164234/15153/16-11-2020 Κωνσταντίνος Δ. Καψάλης 

2 164238/15154/16-11-2020 Ευάγγελος Βας. Ζιώγος 

3 164244/15155/16-11-2020 Απόστολος Β. Νούσιας 

 

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 141997/13254/12-10-2020 πρόσκληση κάθε φάκελος προσφοράς 

(προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, φάκελο δικαιολογητικών και 
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φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφηκαν τα 

δικαιολογητικά σε κάθε σελίδα από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε 
τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε 

συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής των ενιαίων ποσοστών 
έκπτωσης. Ακολούθως, όλες οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, 

αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ  

Α/Α Αρ. πρωτ.  Επωνυμία προσφέροντα Έκπτωση (%) 

1 164234/15153/16-11-2020 Κωνσταντίνος Δ. Καψάλης 1,00 

2 164238/15154/16-11-2020 Ευάγγελος Βας. Ζιώγος 0,00 

3 164244/15155/16-11-2020 Απόστολος Β. Νούσιας 0,00 

 
 Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη 

σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά περιγράφονται στην με αρ. πρωτ.  

141997/13254/12-10-2020 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Σύμφωνα με την 
ανωτέρω πρόσκληση ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής πρέπει να περιέχει το ΤΕΥΔ ως 

προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/16. 
 Από τον γενόμενο έλεγχο στα ΤΕΥΔ των προσφερόντων η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν 

ελλείψεις και ως εκ τούτου κατάρτισε τον κατωτέρω Πίνακα 3 με τις παραδεκτές προσφορές κατά σειρά 

μειοδοσίας. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ7ΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Αρ. πρωτ.  Επωνυμία προσφέροντα Έκπτωση (%) 

1 164234/15153/16-11-2020 Κωνσταντίνος Δ. Καψάλης 1,00 

2 164238/15154/16-11-2020 Ευάγγελος Βας. Ζιώγος 0,00 

3 164244/15155/16-11-2020 Απόστολος Β. Νούσιας 0,00 

 

Ακολούθως η υπηρεσία κάλεσε με το αρ. πρωτ. 164232/15153/03-11-2020 έγγραφό της, τον προσωρινό 

μειοδότη «Κωνσταντίνος Δ. Καψάλης» να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της 
μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς και πλήρωσης των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε έντυπη μορφή, σε σφραγισμένο φάκελο, 
στην Αναθέτουσα αρχή. 

 Στις  13 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθαμε 

σε συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν (αρ. 
πρωτ. ΔΤΕΠΗ 157145/14493/04-11-2020 από τον προσωρινό μειοδότη «Κωνσταντίνος Δ. Καψάλης». 

 Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν διαπίστωσε 
ότι:  

 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα 

 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα τα δηλωθέντα στοιχεία στο ΤΕΥΔ, 

καθώς και με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της αρ. πρωτ. 126949/11985/29-09-

2020 Πρόσκλησης. 
 Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση υλοποίησης 

του έργου: «Άμεση συλλογή στοιχείων για το οδικό τμήμα Μηλιωτάδες-Κήποι», 
προϋπολογισμού 74.400,00 € (με ΦΠΑ), στον οικονομικό φορέα «Κωνσταντίνος Δ. Καψάλης», 

με προσφορά  59.400,00 ευρώ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 1,0 τοις εκατό (1,00%).  
 

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

κατωτέρω. 
Ιωάννινα,  13 Νοεμβρίου 2020  

 
Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο πρόεδρος 
 

Τα μέλη 
 

 
Αικατερίνη Καραγιώτη 

Χρήστος Καραγιαννίδης  
 

Αγνή Κερομύτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2209/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου 
στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στο ύψος του Διάσελου», προϋπολογισμού 300.000,00 € με 
ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

7. Την αριθμ. 4/244/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 300.000,00 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 
«Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στο ύψος του Διάσελου». 

8. Την με α/α 642 και αρ. πρωτ. 19182/1437/07-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΗΓ17Λ9-Δ6Η) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 300.000,00 για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή 
κόμβου στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στο ύψος του Διάσελου», σε βάρος των πιστώσεων 
του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.046.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα της Περιφέρειας 
Ηπείρου, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 632 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου 

9. Την αριθμ. 31/2109/01-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου στην 
Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στο ύψος του Διάσελου», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, 
με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 15899/30-11-2020 εισήγηση 
της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 
170942/15897/30-11-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.046.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την αριθμ. 4/244/07-02-2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 642 και αρ. πρωτ. 19182/1437/07-02-2020 (ΑΔΑ: 
ΩΗΓ17Λ9-Δ6Η) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 632 στο 
βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

10. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16963/15-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
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πρωτ. 3162/15-12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία,  
λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της από 15-12-2020 (mimed-ecb-a-2-id-aa-8186-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 κόμβου στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στο ύψος του Διάσελου», 
προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, με ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού την 15η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

11. 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 15η Ιανουαρίου  2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 
π.μ. για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. 
Άρτας – Τρικάλων στο ύψος του Διάσελου», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ,  σε βάρος 
των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.046.01 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 15-12-2020 (mimed-ecb-
a-2-id-aa-8186-eba) κλήρωση, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

1 Ζιώγας Ιωάννης ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
Πρόεδρος 

2 Χατζηαντωνίου Μαρία ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Δήμο Ιωαννιτών 

3 Παππάς Κων/νος ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών στο Δήμο 
Ιωαννιτών 

Αναπληρωματικά μέλη: 

1 Ζητούνη Ευαγγελία ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στο Δήμο Δωδώνης, 
αναπληρώτρια Προέδρου 

2 Ζέρβας Αθανάσιος Λοιποί ΤΕ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

3 Σαούγκος Γεώργιος ΠΕ Γεωπονίας στο Δήμο Ιωαννιτών 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2210/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχου έργων, 
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 
αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για το έτος 
2021 για τους συνοπτικούς διαγωνισμούς (άρθρο 117 ν.4412/16) και τους διαγωνισμούς 
με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  (άρθρο 32 του ν. 4412/16). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 17161/17-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
3185/17-12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«... Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» 

2. του άρθρου 376 (παραγρ. 10)  του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» σύμφωνα με τις οποίες μέχρι την έκδοση της 

απόφασης της περίπτωσης η της παραγράφου 8 του Άρθρου 221 του Ν. 4412 / 2016 ( στην οποίαν 

προσδιορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Μητρώου μελών Επιτροπών διαγωνισμών στις 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων  έργων , μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών ) οι επιτροπές διαγωνισμών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων  

έργων , μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών , συγκροτούνται 

από τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα της υποπερίπτωσης 

(αα) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 8 του Άρθρου 221 του Ν. 4412 / 2016 

3. του άρθρου 22 του Ν. 4441 / 2016 ( τροποποιήσεις του Ν. 4412 / 2016 ) που αντικαθιστά την υποπερίπτωση 

(αα) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 8 του Άρθρου 221 του Ν. 4412 / 2016,  

4. Την εγκύκλιο 6 /23-08-2018 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών / Δ/νση Διαγωνισμών Δημοσίων 

Συμβάσεων Δ11. 

5. Την κατάσταση τεχνικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. για την συγκρότηση 

των Επιτροπών διαγωνισμών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα 

Εισηγούμαστε 

Τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμών όλων των έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων, για τους συνοπτικούς διαγωνισμούς (άρθρο 117 ν.4412/16) όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ  και τους διαγωνισμούς με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  (άρθρο 32 του ν. 4412/16). 

Η λίστα των εν δυνάμει ΠΕ & ΤΕ υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 

είναι η εξής: …. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Συγκροτεί την Επιτροπή διαγωνισμών για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
όλων των έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για το 
έτος 2021, για τους συνοπτικούς διαγωνισμούς (άρθρο 117 ν.4412/16) όταν η εκτιμώμενη αξία 
της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και τους 
διαγωνισμούς με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του ν. 4412/16), 
από τους κάτωθι υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
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Ιωαννίνων, κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε., οι οποίοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη 
συμμετοχή τους στο εν λόγω συλλογικό όργανο, καθώς και στη διαδικασία κλήρωσης για τον 
ορισμό των μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) και του Ν. 
4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227), όπως αναφέρεται κατωτέρω, ως εξής: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

3 ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΥΛΑ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

5 ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΤΤΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

6 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΙΤΣΑΡΑΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

7 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΚΟΜΑΝΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

8 ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΟΓΟΛΟΥ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

9 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

10 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΜΑΛΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

12 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΩΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

13 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΑΡΑΚΗΣ ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

14 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΟΥΡΔΑΣ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

16 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΑΓΚΑΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

17 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΑΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 
Β. Τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά), που θα μετέχουν κάθε φορά, στις Επιτροπές 
Διεξαγωγής των διαγωνισμών, θα προκύπτουν από τους ανωτέρω αναφερόμενους υπαλλήλους 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, μετά από δημόσια 
κλήρωση που θα διενεργεί η αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
Διοίκησης», του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011). 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2211/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός επί της 2ης επαρχιακής οδού στην περιοχή 
εγκατάστασης προσφύγων στην Κατσικά», αναδόχου Στ. Θεοδωρόπουλου/ΕΔΕ, μέχρι την 26-01-
2021.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 15713/05-12-2020 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 3168/16-
12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  
«…. 5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Η αρχική συμβατική προθεσμία λήγει στις 8-9-2020. Με την 

αρ. 23/1459/10-9-2020 απόφαση της ΟΕ/ΠΗ δόθηκε παράταση περαίωσης του έργου μέχρι την 30-11-2020 με 

αναθεώρηση. 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 

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

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

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ 

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

Επίσης έχουν εγκατασταθεί ιστοί οδοφωτισμού, ενώ υπολείπονται ηλεκτρολογικές εργασίες και εγκατάσταση 

των πίλλαρς και συνδέσεις με τη ΔΕΔΔΗΕ για την ολοκλήρωση του έργου. 9.  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ (Α.Π.Ε.) – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Έχει συνταχθεί ο 1ος ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΜΝΕ για το έργο και έχει 

αποσταλεί για έγκριση στο Συμβούλιο ΔΕ. Β. ΕΙΔΙΚΑ. 1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται η ανάδοχος στην 

από 26-11-2020 αίτησή του για την χορήγηση της παρούσας παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών: 

Ο ανάδοχος στην από 26-11-2020 αίτησή του αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι 

την 26-12-2020 λόγω καθυστέρησης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου με σκοπό την τακτοποίηση των αρχικών 

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

προθεσμίας περαίωσης των εργασιών: Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που αναφέρει ο ανάδοχος. Γ. 

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

αναδόχου η Υπηρεσία μας εισηγείται την χορήγηση  παράτασης προθεσμίας   περαίωσης του έργου κατά 2 

μήνες, ήτοι μέχρι την 26-1-2021 με αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την έγκριση του ΑΠΕ και 

ολοκλήρωση του έργου.. ..». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός επί της 2ης επαρχιακής οδού στην περιοχή εγκατάστασης προσφύγων στην 
Κατσικά», αναδόχου Στ. Θεοδωρόπουλου/ΕΔΕ, μέχρι την 26-01-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2212/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης και προστασία 
πρανών του ποταμού Σαραντάπορου», αναδόχου εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2021.. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (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. 16813/14-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3169/16-12-
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  16-12-2019  για ποσό  188.837,58€ χωρίς το Φ.Π.Α.6.Η συμβατική προθεσμία περαίωσης 

του έργου ορίστηκε σε οκτώ (08) μήνες με λήξη την  16-08-2020 και υπ’ αριθ. 20/1238/07-08-2020 (ΑΔΑ:  

ΩΣΥ67Λ9-ΩΛΞ) απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 1η  παράταση 

προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την  30-12-2020.7. Με την από  11-12-2020 αίτησή του, ο ανάδοχος 

ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 30-06-2021 για τους λόγους 

που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-

06-2021, 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 30-06-2021 θεωρείται 

επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 

40,00% των εργασιών του έργου του θέματος.  Απαιτείται επιπλέον χρόνος για το υπόλοιπο των εργασιών οι 

οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά το πέρας των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας και θα το 

επιτρέπουν οι συνθήκες. Όπως επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα θα γίνει σύνταξη ΑΠΕ  και οι διαδικασίες 

του 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  

30-12-2020  μέχρι την  30-06-2021, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του 

έργου. . ….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης και προστασία πρανών του ποταμού 
Σαραντάπορου», αναδόχου εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2021, 
με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2213/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ελληνικό» αναδόχου 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΝΑΚΗ, μέχρι την 30-05-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16900/17-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3189/17-12-
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 8-5-2019  για ποσό  31.717,76 €, χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Ο συμβατικός χρόνος για την περαίωση 

των εργασιών είναι 8 μήνες και λήγει την 8-01-2020. Με την αρίθμ. 6/345/28-2-2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών έως 8-8-2020. Με την αρίθμ. 19/1154/29-

07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών έως 31-12-2020. 7. 

Ο ανάδοχος ζητά παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών, λόγω πανδημίας COVID-19 και λόγω των 

δυσμενών καιρικών συνθηκών μιας και οι εναπομείναντες εργασίες του μνημείου αφορούν την στέγη του ναού. 

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 40% των εργασιών στο συγκεκριμένο έργο. Ύστερα από τα παραπάνω και 

προκειμένου να ολοκληρωθούν οι  εργασίες ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης 

του έργου του θέματος μέχρι 30-05-2021...…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συντήρηση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ελληνικό» αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΝΑΝΑΚΗ, μέχρι την 30-05-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Έχουμε διατυπώσει τις 

ενστάσεις μας για την επαναλαμβανόμενη και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση «έγκριση αιτημάτων χορήγησης 

παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών», για έργα που εκτελεί η Περιφέρειά μας. Είναι βέβαιο ότι 

γίνεται κατάχρηση του μέτρου και στις περισσότερες των περιπτώσεων, από τους ίδιους αναδόχους. Η 

θετική εισήγηση έχει καταστεί βλαπτική συνήθεια και για την Υπηρεσία που πρέπει να επανεξετάσει. Η 

ακολουθητέα πρακτική των αναδόχων, της Υπηρεσίας αλλά και της Επιτροπής οδηγεί σε ακριβότερα έργα 

που κατασκευάζονται εκτός χρονοδιαγράμματος και πάντοτε εκτός εποχής. Ορθώς δόθηκαν παρατάσεις 

έργων στην περίοδο του lock down αλλά εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την επιδημία του νέου 

κορονοϊού ως αιτίαση για νέες και είναι ανεπίτρεπτο». 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2214/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση-αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ασημοχωρίου», 
αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη, μέχρι την 30-06-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15266/15-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 3190/17-12-2020 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 18-12-2019  για ποσό  53.266,41 €, χωρίς το Φ.Π.Α.. 6. Ο συμβατικός χρόνος για την 

περαίωση των εργασιών είναι 8 μήνες και λήγει την 18-08-2020. 7. Ο ανάδοχος έχει πάρει 1η παράταση με 

την υπ’ αρίθμ. 19/1202/29-07-2020 απόφαση της Ο.Ε.Π.Η. έως τις 31/12/2020 8. Ο ανάδοχος ζητά παράταση 

για την ολοκλήρωση των εργασιών, λόγω των δυσμενών συνθηκών COVID -19. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί 

το 65% των εργασιών στο συγκεκριμένο έργο. Ύστερα από τα παραπάνω και   προκειμένου να ολοκληρωθούν 

οι  εργασίες ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 

30-6-2021…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση-αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ασημοχωρίου», 
αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη, μέχρι την 30-06-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2215/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων», της 
Πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην 
Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας 
Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε."», μέχρι την 30-
06-2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ



-51- 
 

Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 16170/17-12-2020 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 
3203/18-12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«…5. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 30-04-2020μεταξύ του Περιφερειάρχη και του αναδόχου για το 

ποσό των 3.252.108,05€ χωρίς ΦΠΑ. 

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε σε τριάντα (30)μήνες, με έναρξη από τις 

30-04-2019 και λήξη στις 30-10-2021. 

7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Με την αρ. πρωτ. 69997/6696/12-06-2020 Δ.Τ.Ε.Π.Η. εγκρίθηκε, κατόπιν της  1/28/19-

02-2020 θετικής γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου, η 1η τροποποίηση της 

Μελέτης του έργου, χωρίς μεταβολή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 

Β. ΕΙΔΙΚΑ 

ΛΟΓΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  

Ο ανάδοχος στην από 29-10-2020 αίτησή του αναφέρει ότι:  

2. Αιτίες καθυστέρησης  

2.1. Έλεγχος Οριστικής Μελέτης 

Με το (α) σχετικό σας υποβάλαμε συνοπτική Τεχνική Έκθεση με παρατηρήσεις στις οριστικές μελέτες που 

είχαμε παραλάβει έως την ημερομηνία της επιστολής, οι οποίες παρατηρήσεις επισημάνθηκαν σε 

συνεργασία με μελετητές εξειδικευμένους στη σύνταξη μελετών   ΕΕΛ.    

2.2. Προτάσεις τροποποίησης της Οριστικής Μελέτης 

Με το (β) σχετικό σας υποβάλαμε προτάσεις τροποποίησης της Οριστικής Μελέτης, οι οποίες παρατηρήσεις 

συντάχθηκαν από τους μελετητές που συνεργάζεται η εταιρεία μας σε έργα   ΕΕΛ.  

Με το (γ) σχετικό σας υποβάλαμε συνημμένα τις απαραίτητες, κατά την άποψή μας, τροποποιήσεις στην 

Μελέτη Διεργασιών (Χημικοτεχνική Μελέτη)  καθώς και την πρότασή μας για την Γενική Διάταξη των 

Έργων. 

2.3. Έγκριση τροποποίησης της Οριστικής Μελέτης 

Με την Αριθ. Πρωτ. 69997/6696/12.06.2020 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 

(δ σχετικό) εγκρίθηκε η υποβληθείσα 1η Τροποποίηση της μελέτης μετά από: 

• την θετική γνωμοδότηση με αριθμ. 1/28/19.02.2020 του Τεχνικού Συμβουλίου και  

• την σχετική Τεχνική Έκθεση του Τεχνικού Συμβουλίου. 

2.4. Υποβολή  Μελέτης Διεργασιών & Υδραυλικής Μελέτης 

Με την Αριθ. Πρωτ. 128105/12095/18.09.20επιστολή μας (ε σχετικό) υποβάλαμε συνημμένα: 

- Πλήρη Μελέτη Διεργασιών, στην οποία συμπεριλαμβάνονται όλες οι μονάδες της Εγκατάστασης 

Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.). 

- Πλήρη Υδραυλική Μελέτη, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την έγκριση της τροποποίησης της Μελέτης 

Διεργασιών 

Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους ο ανάδοχος αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας του 

έργου για δώδεκα (12) μήνες. 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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Η Διευθύνουσα υπηρεσία θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου, καθώς η 

τροποποίηση της αρχικής μελέτης και η εκπόνηση των σχετικών μελετών που απαιτήθηκαν καθυστέρησαν την 

έναρξη των εργασιών του έργου. 

Οι παραπάνω βάσιμοι λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου 

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Υ.Δ.Ε.Π.Π.Η. 

Με το αρ. πρωτ. 2873/03.12.2020 έγγραφό της, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, 

διατύπωσε θετική γνώμη για την χορήγηση 1ης παράτασης στην προθεσμία περαίωσης του υποέργου έως 29-

10-2022 

Με βάση τα ανωτέρω εισηγούμαστε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 29-10-2022  

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

υφιστάμενης εργολαβίας για τους παραπάνω βάσιμους λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

αναδόχου...». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε να 
χορηγηθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 30-06-
2022. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων», της Πράξης «Έργα 
συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν 
Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας 
Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε."», μέχρι την 30-06-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης, 
σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 2873/03.12.2020 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Υπάρχει χρόνος 
για την εκτέλεση του έργου, δεδομένου ότι η συμβατική προθεσμία λήγει στις 30-10-2021. Θα 
εξετάσουμε το θέμα της παράτασης, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, σε μεταγενέστερο 
χρόνο».  
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2216/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου 
Βάρδας», αναδόχου «Α. ΚΡΙΚΩΝΗ – Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.», μέχρι την 23-04-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 17184/17-12-2020 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 
3218/18-12-2020 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 23-12-2019  για ποσό  18.008,07 €, χωρίς το Φ.Π.Α.. 6. Ο συμβατικός 

χρόνος για την περαίωση των εργασιών είναι 8 μήνες και λήγει την 23-08-2020. 7. Ο ανάδοχος ζητά  παράταση 

για την ολοκλήρωση των εργασιών λόγω της έκτακτης κατάστασης που είχε δημιουργηθεί από την πανδημία 

του κορονοιού και των περιοριστικών μέτρων για την μη διάδοσή του ήταν αδύνατη η εκτέλεση των εργασιών 

και λόγω σύνταξης  ΑΠΕ του έργου. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί  το 50% των εργασιών στο συγκεκριμένο 

έργο. Ύστερα από τα παραπάνω και   προκειμένου να ολοκληρωθούν οι  εργασίες ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την 

έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 23-4-2020 ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βάρδας», 
αναδόχου «Α. ΚΡΙΚΩΝΗ – Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.», μέχρι την 23-04-2021, με δικαίωμα 
αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2217/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της μελέτης της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσα μελέτη αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρου περιοχής 
Μπούση Άρτας», αναδόχου σύμπραξης γραφείων μελετών «Χαράλαμπος Αφραταίος – 
Νικόλαος Γούναρης». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 17123/17-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 3194/17-12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«…. Με την παρούσα εισήγηση ζητείται η λήψη απόφασης έγκρισης για το θέμα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα εξής: 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 184, παρ. 3 το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσιών Έργων είναι αρμόδιο 

να γνωμοδοτήσει για την για την χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης μελέτης. 

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1) Με την με αριθ. πρωτ. 25145/2365/17-02-2020  Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, εγκρίθηκε η 

διάθεση πίστωσης ποσού 241.530,46€ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 

2018ΕΠ53000002 και τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην 

Περιφέρεια Ηπείρου» (Υποέργο: Επείγουσα μελέτη έργων χειμάρρου περιοχής Μπούση Άρτας» 

για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης. Με την ίδια Απόφαση ορίσθηκε ως Προϊσταμένη Αρχή η Δ/νση 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της 

ως άνω Υπηρεσίας. 

2) Με την αριθμ. 13/739/22-05-2020 (ΑΔΑ: 6ΑΓΦ7Λ9-Υ2Η) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου, ανάδοχος  για  την εκπόνηση της μελέτης του θέματος αναδείχθηκε η σύμπραξη 

γραφείων μελετών: «Χαράλαμπος Αφραταίος – Νικόλαος Γούναρης».  

3) Η σύμβαση μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του νόμιμου εκπροσώπου του αναδόχου για την 

εκπόνηση της μελέτης υπεγράφη στις 08-07-2020 για ποσό 89.703,45€ χωρίς Φ.Π.Α., που αποτελεί την 

οικονομική προσφορά του αναδόχου και συμβατική αμοιβή της σύμβασης.  

4) Με την αριθ. πρωτ. 93024/8740/21-07-2020 Απόφαση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης με 

προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης την 08-01-2021 και συνολικό χρόνο εκπόνησης της μελέτης έξι (6) 

μήνες όπου δε διαφοροποιείται ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης με το συνολικό χρόνο. 

5)  Ο ανάδοχος με την από 20-11-2020 αίτησή του υπέβαλε στην Υπηρεσία αίτηση για χορήγηση 1ης 

παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης μέχρι 09-05-2021, παρατείνοντας τον χρόνο 

της σύμβασης κατά τέσσερις (4) μήνες, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του. 

 Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση της μελέτης αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρου περιοχής 

Μπούση Άρτας.  

2. Στα πλαίσια της συναφθείσας σύμβασης και του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος της μελέτης, η εκπόνηση 

της μελέτης θα περιλαμβάνει ακόλουθα βήματα – παραδοτέα ανά κατηγορία μελέτης: 

Τοπογραφική μελέτη: Οριζοντιογραφία κοίτης αι παραρεμάτιας εκτάσεως σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87, με 

ισοϋψείς ανά 0,20μ., με αποτυπωμένα υφιστάμενα τεχνικά έργα σε κλίμακα 1:1000 ή 1:500. 

Οριστική υδραυλική μελέτη: Τεύχος τεχνικής περιγραφής και υδραυλικών υπολογισμών. Προμέτρηση – 

προϋπολογισμός. Οριζοντιογραφία υφιστάνενης κατάστασης σε κλίμακα 1:100 ή 1:500. Οριζοντιογραφία 

προτεινόμενων έργων σε κλίμακα 1:100 ή 1:500 με τις γραμμές οριοθέτησης και τις συντεταγμένες των 

κορυφών τους. Μηκοτομή έργων διευθέτησης 1:100/1:100. Τυπικές διατομές. Χαρακτηριστικές διατομές. 

Σχέδια λεπτομερειών τεχνικών έργων και διαμορφώσεων. 
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Τεύχη δημοπράτησης:  Τεχνική περιγραφή, τιμολόγιο μελέτης, τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισμός 

μελέτης, συγγραφή υποχρεώσεων, έντυπο – τιμολόγιο προσφοράς. Σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ. 

Περιβαλλοντική μελέτη: Σύνταξη φακέλου περιβαλλοντικής αδειοδότησης με πλήρη απεικόνιση και 

περιγραφή των έργων:. 

3. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία στα πλαίσια και του άρθρου 60 παρ. 1γ & δ της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68/Α/20-03-2020) 

«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της 

αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», αντιλαμβάνεται το γεγονός ότι λόγω των περιοριστικών μέτρων υπήρξε 

δυσχέρεια ως προς τη λήψη από φορείς πρωτογενών στοιχείων απαραίτητα για την προώθηση της διαδικασίας 

ωρίμανσης των επιμέρους παραδοτέων της μελέτης.. 

5. Λαμβάνοντας υπόψη και το αίτημα του αναδόχου, για τετράμηνη (4 μήνες) παράταση της προθεσμίας 

περαίωσης εκπόνησης της μελέτης.      

6. Για να είναι δυνατή η συνέχιση της μελέτης και προκειμένου να δοθούν οι σχετικές εντολές στον ανάδοχο, 

θα πρέπει να χορηγηθεί η αιτούμενη παράταση της προθεσμίας περαίωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 184 παρ. 3 του Ν. 4412/2016. 

Δ. Την με αριθμ. 6/339/08-12-2020 (Θ. 20) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 

της Περιφέρειας Ηπείρου. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Σε εφαρμογή των προβλεπόμενων στο άρθρο 184 παρ. 3 του Ν. 4412/2016. 

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης μέχρι 09-05-2021, χωρίς την  υπαιτιότητα 

του αναδόχου. ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει τη χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της μελέτης 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσα μελέτη αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρου περιοχής 
Μπούση Άρτας», αναδόχου σύμπραξης γραφείων μελετών «Χαράλαμπος Αφραταίος – 
Νικόλαος Γούναρης», μέχρι την 09-05-2021, σύμφωνα και με την αριθμ. 6/339/08-12-2020 
(Θέμα 20ο) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2218/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της μελέτης της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αναδασμού περιμέτρου έργων «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου 
περιοχών 1Τ, 2Τ και 3Τ κοινοτήτων Μαργαριτίου – Καταβόθρας – Ελευθερίου», αναδόχου 
σύμπραξης γραφείων μελετών «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών 
και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», τα προεδρικά διατάγματα και αποφάσεις που 
εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, καθώς και την ΔΜΕΟ/Α/01257/09-08-05 «Έγκριση Κανονισμού 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του 
Ν.3316/2005», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30.12.2005 (ΦΕΚ 58Β/2006) 
και ΔΜΕ0/α/ο/2229/4.7.2006 (ΦΕΚ 900Β/2006) αποφάσεις, και την εγκύκλιο Δ15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 
421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων, το Ν. 3669/08 το Ν. 3481/2006, το Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Π.Δ. 
131/1998, του Ν. 4053/2012 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του 
Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» παρ. 2 
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 17185/17-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3198/17-12-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«…. Με την παρούσα εισήγηση ζητείται η λήψη απόφασης έγκρισης για το θέμα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα εξής: 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Ν. 3316/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 3 του Π.Δ. 

131/19.05.98, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσιών Έργων είναι αρμόδιο να γνωμοδοτήσει για την για την χορήγηση 

παράταση προθεσμίας περαίωσης μελέτης. 

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1) Με την με αριθ. πρωτ. 36600/1892/25-04-2016  Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, εγκρίθηκε η διάθεση 

πίστωσης ποσού 465.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2003ΕΠ03000030 

και τίτλο «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας – Β’ Φάση» (Υποέργο: Μελέτη αναδασμού περιμέτρων 

έργων «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου» περιοχών 1Τ, 2Τ και 3Τ κοινοτήτων Μαργαριτίου – Καταβόθρας – 

Ελευθερίου)» για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης. Με την ίδια Απόφαση ορίσθηκε ως Προϊσταμένη Αρχή η 

Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της 

ως άνω Υπηρεσίας. 

2) Με την αριθμ. 35/1682/30-10-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, ανάδοχος  για  

την εκπόνηση της μελέτης του θέματος αναδείχθηκαν το μελετητικό σχήμα: «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. 

ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ».  

3) Η σύμβαση μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του νόμιμου εκπροσώπου του αναδόχου για την εκπόνηση 

της μελέτης υπεγράφη στις 07-03-2018 για ποσό 84.899,15 € χωρίς Φ.Π.Α., που αποτελεί την οικονομική προσφορά 

του αναδόχου και συμβατική αμοιβή της σύμβασης.  

5) Με την αριθ. πρωτ. 34135/2969/10-04-2018 Απόφαση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης με προβλεπόμενη 

ημερομηνία περαίωσης την 06-11-2020 και συνολικό χρόνο εκπόνησης της μελέτης τριάντα δύο (32) μήνες, με 

καθαρό χρόνο εκπόνησης είκοσι (20) μήνες και επιπρόσθετο χρόνο (για εγκρίσεις κλπ.) δώδεκα (12) μήνες. 

5)  Με την υπ΄αριθμ. 87372/7938/08-08-2018 (ΑΔΑ: 6Η057Λ9-Κ55) Απόφαση εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης 

(1ης) προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά δύο (2) μήνες στο συνολικό χρόνο περαίωσης χωρίς μεταβολή του 

καθαρού χρόνου, δηλαδή μέχρι 07-01-2021. 

6) Με την υπ΄αριθμ. 30852/2777/07-03-2019 (ΑΔΑ: Ω9ΚΛ7Λ9-ΘΒΧ) Απόφαση εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης 

(2ης) προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά δύο (2) μήνες στο συνολικό χρόνο περαίωσης χωρίς μεταβολή του 

καθαρού χρόνου, δηλαδή μέχρι 03-06-2021. 

7) Ο ανάδοχος με την από 04-07-2019 αίτησή του υπέβαλε στην Υπηρεσία αίτηση για χορήγηση 3ης παράτασης της 

συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης μέχρι 05-11-2021, παρατείνοντας τον επιπρόσθετο χρόνο της 

σύμβασης από δεκαεννιά (19) σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, 

χωρίς μεταβολή των καθαρών χρόνων εκπόνησης των ενδιάμεσων σταδίων της μελέτης. 

8) Ο ανάδοχος με την από 22-11-2019 αίτησή του που υπέβαλε στην Υπηρεσία για χορήγηση 4ης παράτασης της 

συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης μέχρι 03-05-2022, παρατείνοντας τον επιπρόσθετο χρόνο της 

σύμβασης από είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε τριάντα (30) μήνες, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, 

χωρίς μεταβολή των καθαρών χρόνων εκπόνησης των ενδιάμεσων σταδίων της μελέτης. 

9) Ο ανάδοχος με την από 21-05-2020 αίτησή του που υπέβαλε στην Υπηρεσία για χορήγηση 4ης παράτασης της 

συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης μέχρι 01-11-2022, παρατείνοντας τον επιπρόσθετο χρόνο της 

σύμβασης από τριάντα (30) μήνες σε τριάντα έξι (36) μήνες, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, 

χωρίς μεταβολή των καθαρών χρόνων εκπόνησης των ενδιάμεσων σταδίων της μελέτης 

 Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση της μελέτης αναδασμού στην περίμετρο των έργων «Αρδευτικό έργο 

Μαργαριτίου» περιοχών 1Τ, 2Τ και 3Τ κοινοτήτων Μαργαριτίου – Καταβόθρας - Ελευθερίου.  

2. Στα πλαίσια της συναφθείσας σύμβασης και του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος της μελέτης, η εκπόνηση της 

μελέτης θα περιλαμβάνει ακόλουθα βήματα: 

 Σύσταση Επιτροπής Αναδασμού 
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 Σύσταση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 

1. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

2.1 Καθορισμός οριοδεικτών 

2.1.1 Εντοπισμός – συλλογή υφιστάμενου νομοθετικού & πληροφοριακού υλικού – συλλογής στοιχείων 

2.1.2 Εργασίες πεδίου  - τριγωνισμός – πολυγωνικές οδεύσεις 

2.1.3 Εργασίες γραφείου – αποτύπωση – κτηματογράφηση 

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

Α.1 Έλεγχος παραδοτέων και έγκριση 

Α.2 Ανάρτηση πινάκων  

Α.3 Υποβολή ενστάσεων 

Α.4 Εκδίκαση ενστάσεων 

2.1.4 Εκκαθάριση δικαιωμάτων – Δημιουργία νέων πινάκων και διαγραμμάτων 

2.1.5 Συνολικός ποιοτικός έλεγχος και δημιουργία αρχείων παραδοτέων πινάκων και διαγραμμάτων 

Α’. ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

Α.1’  Έλεγχος παραδοτέων και έγκριση 

Α.2’ Εκ νέου ανάρτηση διορθωμένων πινάκων – δικαίωμα προσφυγών σε όσους είχαν κάνει ενστάσεις 

2.1.6 Δημιουργία φακέλου αποτύπωσης 

2.1.7 Ποιοτικός έλεγχος εργασιών αποτύπωσης – κτηματογράφησης 

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ  

Β.1 Καθορισμός περιοχών αναδιανομής από την Επ. Αναδασμού & ποιοτική κατάταξη γαιών από την Επ. 

Εμπειρογνωμόνων 

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ 

3.1 Προπαρασκευαστικές εργασίες αναδασμού 

3.1.1 Δημιουργία αρχείων ποιοτικής κατάταξης αγροτεμαχίων – καθορισμός περιοχών αναδιανομής 

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Γ.1 Έλεγχος παραδοτέων και έγκριση 

Γ.2 1η Ανάρτηση ποιοτικής κατάταξης 

Γ.3 Εκδίκαση ενστάσεων 

Γ.4 2η Ανάρτηση ποιοτικής κατάταξης 

Γ.5 Εκδίκαση ενστάσεων 

Γ.6 3η Ανάρτηση ποιοτικής κατάταξης 

3.1.2 Χάραξη τεχνικών έργων 

3.1.3 Προετοιμασία κλήρωσης – Διενέργεια κλήρωσης 

3.1.4 Τρόπος διάταξης νέου κτηματικού καθεστώτος 

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 

Δ.1 Έλεγχος παραδοτέων και έγκριση 

Δ.2 Κλήση για να λάβουν γνώση όσων αφορούν τυχόν τροποποιήσεις  

Δ.3 Εκδίκαση ενστάσεων 

3.1.5 Αναδιανομή μετά από απόφαση της Επιτρ. Αναδασμού 

Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ 

Ε.1 Έλεγχος παραδοτέων και έγκριση 

Ε.2 Κλήση για να λάβουν γνώση όσων αφορούν τυχόν τροποποιήσεις & Εντολή έναρξης εργασιών χάραξης Ν.Κ.Κ. 

3.2 Χάραξη νέων τεμαχίων – παράδοση νομής 

3.2.1 Διανομή των νέων ιδιοκτησιών 

3.2.2 Μόνιμη σήμανση οροσήμων ζωνών 

3.2.3 Μόνιμη σήμανση ειδικών σημείων Οριζοντιογραφικού & Υψομετρικού ελέγχου 

3.2.4 Συνολικός ποιοτικός έλεγχος και χάραξη νέων τεμαχίων 

3.2.5 Δημιουργία φακέλου διανομής 

3.2.6 Ποιοτικός έλεγχος εργασιών Αναδασμού 

4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Στ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

3.3 ΑΝΑΠΟΜΠΗ & ΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ 

3. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία  με το υπ’ αριθμ. 15090/1155/06-02-2019 (ΑΔΑ: 6Μ4Τ7Λ9-ΑΥΡ) προχώρησε στην 

έγκριση του 1ου σταδίου της μελέτης, που περιλαμβάνει τους πίνακες και τις πινακίδες του υφιστάμενου 

κτηματολογικού καθεστώτος.  

4. Στη συνέχεια στις 08 Απριλίου 2019 τοιχοκολλήθηκαν οι πίνακες και τα διαγράμματα του υφιστάμενου 

κτηματολογικού καθεστώτος της περιοχής Αναδασμού προς ενημέρωση των ιδιοκτητών. Τα ανηρτημένα στοιχεία 

παρέμειναν 20 ημέρες και ο χρόνος ενστάσεων καταρχήν ορίστηκε στις 30 ημέρες από την ημέρα τοιχοκόλλησης. 

(Λόγω των αργιών του Πάσχα και της εκλογικής διαδικασίας που ακολούθησε, δόθηκε η δυνατότητα να συνεχιστεί 

η υποβολή των ενστάσεων στα γραφεία της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ενώ η Περιφέρεια Ηπείρου προχώρησε κανονικά 

στην αποτοιχοκόλληση των πινάκων και των διαγραμμάτων). 

5. Μέχρι σήμερα η Επιτροπή Αναδασμού λόγω του μεγάλου όγκου των ενστάσεων και του μεγάλου φόρτου 

εργασιών της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης, λόγω της εξέλιξης της διαδικασίας δήλωσης ιδιοκτησιών στο 
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Κτηματολόγιο από την Περιφέρεια Ηπείρου, δεν έχει εξετάσει όλες τις εισηγήσεις του αναδόχου μελετητή για τις 

ενστάσεις που έχουν υποβληθεί από τους ιδιοκτήτες της περιοχής Αναδασμού. 

6. Λαμβάνοντας υπόψη και το αίτημα του αναδόχου, για πεντάμηνη (5 μήνες) παράταση της προθεσμίας για την 

«Εκκαθάριση δικαιωμάτων – Δημιουργία νέων πινάκων και διαγραμμάτων» στάδιο μετά την ανάρτηση του 

υφιστάμενου κτηματολογικού καθεστώτος και την εκδίκαση των υποβαλλόμενων ενστάσεων. Σύμφωνα με το 

αίτημα δεν ζητείται να παραταθεί ο καθαρός μελετητικός χρόνος ο οποίος παραμένει είκοσι (20) μήνες, αλλά 

ζητείται παράταση του επιπρόσθετου χρόνου από δεκατέσσερις (14) σε δεκαεννιά (19) μήνες.      

7. Λαμβάνοντας υπόψη και το αίτημα του αναδόχου, για πεντάμηνη (5 μήνες) παράταση της προθεσμίας για την 

«Εκκαθάριση δικαιωμάτων – Δημιουργία νέων πινάκων και διαγραμμάτων» στάδιο μετά την ανάρτηση του 

υφιστάμενου κτηματολογικού καθεστώτος και την εκδίκαση των υποβαλλόμενων ενστάσεων. Σύμφωνα με το 

αίτημα δεν ζητείται να παραταθεί ο καθαρός μελετητικός χρόνος ο οποίος παραμένει είκοσι (20) μήνες, αλλά 

ζητείται παράταση του επιπρόσθετου χρόνου από δεκαεννιά (19) σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες. 

8. Λαμβάνοντας υπόψη και το αίτημα του αναδόχου, για εξάμηνη (6 μήνες) παράταση της προθεσμίας για την 

«Εκκαθάριση δικαιωμάτων – Δημιουργία νέων πινάκων και διαγραμμάτων» στάδιο μετά την ανάρτηση του 

υφιστάμενου κτηματολογικού καθεστώτος και την εκδίκαση των υποβαλλόμενων ενστάσεων. Σύμφωνα με το 

αίτημα δεν ζητείται να παραταθεί ο καθαρός μελετητικός χρόνος ο οποίος παραμένει είκοσι (20) μήνες, αλλά 

ζητείται παράταση του επιπρόσθετου χρόνου από είκοσι τέσσερις (24) σε τριάντα (30) μήνες 

9. Λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιτίας της πανδημίας η Επιτροπή Αναδασμού αντιμετωπίζει δυσχέρειες ως προς τις 

συνεδριάσεις παρουσία και των ενδιαφερόμενων σε ότι αφορά στην εξέταση και εκκαθάριση των δικαιωμάτων. 

10. Για να είναι δυνατή η συνέχιση της μελέτης και προκειμένου να δοθούν οι σχετικές εντολές στον ανάδοχο, θα 

πρέπει να χορηγηθεί η αιτούμενη παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 27 παρ. 3 του Ν. 3316/2005. 

11. Τη με αριθμ. 6/340/08-12-2020 (Θ. 21) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της 

Περιφέρειας Ηπείρου. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ Σε εφαρμογή των προβλεπόμενων στο άρθρο 27 παρ. 3 του Ν. 3316/2005. Την παράταση της 

συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης μέχρι 31-01-2023, χωρίς την  υπαιτιότητα του αναδόχου, και χωρίς 

να μεταβληθούν οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης κάθε σταδίου της μελέτης, όπως αυτοί προβλεπόταν στην σύμβαση. 

...». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της μελέτης της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αναδασμού περιμέτρου έργων «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου περιοχών 
1Τ, 2Τ και 3Τ κοινοτήτων Μαργαριτίου – Καταβόθρας – Ελευθερίου», αναδόχου σύμπραξης γραφείων 
μελετών «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ», 
μέχρι την 31-03-2023, χωρίς να μεταβληθούν οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης κάθε σταδίου της μελέτης, 
όπως αυτοί προβλεπόταν στην σύμβαση σύμφωνα και με την αριθμ. 6/340/08-12-2020 (Θέμα 21ο) θετική 
γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Η μελέτη πρέπει να 
προχωρήσει ανάλογα με τον συμβατικό χρόνο και θα εξετάσουμε το θέμα της παράτασης, ανάλογα με 
την πρόοδο των εργασιών, σε μεταγενέστερο χρόνο». 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2219/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Ταξιαρχών Δ.Δ. Σερβιανών», 
προϋπολογισμού 55.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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. 27/1827/27-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, και των όρων 
αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων για την 
υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Ταξιαρχών Δ.Δ. Σερβιανών», 
προϋπολογισμού 55.000,00 € με ΦΠΑ. Επίσης ορίστηκαν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση 
της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 17124/17-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 3182/17-12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 143942/4690/14-10-2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 55.000,00 € με 
Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000002 και με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων 
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 «Αποκατάσταση Ιερού 
Ναού Ταξιαρχών Δ.Δ. Σερβιανών». 

7. Ό,τι 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 υλοποίηση του υποέργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού 
Ταξιαρχών Δ.Δ. Σερβιανών» προϋπολογισμού 55.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση 
- αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», σύμφωνα με την 
μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
165338/15275/03-12-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και βάσει 
της από 30-11-2020 Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς 
Μητροπόλεως Ιωαννίνων, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 27/1827/27-10-2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, 
που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των 
αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 17124/17-12-2020 
εισήγηση της υπηρεσίας, ως εξής: 

 «…Έχοντας υπόψη: 
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 Το Ν. 4412/16  «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», άρθρο 32.  

 Την υπ’ αριθ. 143942/4690/14-10-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 

55.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων της  ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και με τίτλο: 

«Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020 - 2022», Υποέργο : 

«Αποκατάσταση Ι.Ν. Ταξιαρχών Δ.Δ. Σερβιανών». 

 Την υπ’ αριθ. 27/1827/27-10-2020 απόφαση της Ο.Ε.Π.Η. περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης 

μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου και 

έγκρισης δαπάνης και  διάθεσης της σχετικής πίστωσης.  

 Την από 30 Νοεμβρίου 2020 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς 

Μητρόπολης Ιωαννίνων. 

 Τα από  03-12-2020  συμβατικά τεύχη  του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την 

Υπηρεσία μας, με την υπ’ αριθμ.: 165338/15275/03-12-2020 απόφαση. 

Και Επειδή  

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

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

με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για την :   

 Εκτέλεση άμεσων εργασιών για τα προβλήματα στεγανότητας της στέγης που έχουν ως αποτέλεσμα την εισροή 

νερού στο ναό.  

 Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στη μελέτη κρίνονται απαραίτητες για την διαφύλαξη της ιστορικότητας και 

της μορφολογίας του ναού. 

Εισηγούμαστε  

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

2γ, το Ν.4412/16 για το έργο: «Αποκατάσταση Ι.Ν. Ταξιαρχών Δ.Δ. Σερβιανών»..…». 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2220/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Βασιλικό – Καρτέρι μετά από κατολίσθηση», 
προϋπολογισμού 110.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 17173/17-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 3196/17-12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 182007/5926/17-12-2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 110.000,00 € 
με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000001 και τίτλο :  « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» 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 
«Αποκατάσταση οδού Βασιλικό – Καρτέρι μετά από κατολίσθηση». 

6. Ό,τι 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 υλοποίηση του υποέργου «Αποκατάσταση οδού Βασιλικό – 
Καρτέρι μετά από κατολίσθηση» προϋπολογισμού 110.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την 
μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
182057/17136/17-12-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει 
τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την εκτέλεση του ως άνω 
υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα 
με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους 
που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 17173/17-12-2020 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. Με τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις σημειώθηκε έντονη κατολίσθηση με αποκόλληση και κατακερματισμό 

βράχων στην συνδετήριο οδό Βασιλικό – Καρτέρι και συγκεκριμένα στον κόμβο εξόδου από την Εγνατία Οδό 

προκαλώντας φθορά στα υπάρχοντα πλέγματα προστασίας αλλά και καταλαμβάνοντας τμήμα της οδού 

δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία. Υπάλληλοι του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 

συνοδευόμενοι από ειδικούς ( γεωλόγο, γεωτεχνικό κλπ) επισκέφθηκαν άμεσα την περιοχή, κατέληξαν δε στο 

συμπέρασμα ότι η φύση και η αλληλουχία των πετρωμάτων στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού επιτρέπουν την 

εκδήλωση τέτοιων φαινομένων (πλακαριά), τα οποία θα ενταθούν και θα γίνουν πιο επικίνδυνα μιας και 

διανύουμε τον χειμώνα. Προτάθηκε η απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων των βράχων, η τοποθέτηση 
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αγκυρίων στη βάση του πρανούς και σε απόσταση 2,00 μ από την υπάρχουσα βραχοπαγιδα και η κατασκευή 

κεφαλόδεσμου από σκυρόδεμα, καθώς και η τοποθέτηση σιδηροδοκών ΗΤΑ με ειδικό πλέγμα για την 

προστασία της οδού και την ασφαλή διέλευση σε αυτή.  Με βάση αυτά συντάχθηκε ο προϋπολογισμός των 

εργασιών συνολικής δαπάνης 110.000,00 €, ώστε να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω.           

3. Με την αριθμ. πρωτ. : 182007/5926/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε 

η διάθεση πίστωσης 110.000,00 € ευρώ 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 » 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.: 182057/17136/17-12-2020 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  : 

«Αποκατάσταση οδού Βασιλικό – Καρτέρι μετά από κατολίσθηση» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001 και τίτλο :  « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 

Περιφέρειας Ηπείρου »,  προϋπολογισμού 110.000,00 €.  …». 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2221/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων για την οδό από Γέφυρα Μπακόλα - 
Θεσπρωτικό (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 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. 17206/18-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 3202/18-12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 181995/5922/17-12-2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 74.400,00 € με 
Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει, εισηγείται 
την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το Υποέργο «Άμεση συλλογή στοιχείων 
για την οδό από Γέφυρα Μπακόλα - Θεσπρωτικό (παροχή υπηρεσιών)». 

6. Ό,τι 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 υλοποίηση του υποέργου «Αποκατάσταση οδού Βασιλικό – 
Καρτέρι μετά από κατολίσθηση» προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την 
μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
182068/17142/18-12-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει 
τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων 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. 17206/18-12-2020 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 τμήμα της οδού από Γέφυρα Μπακόλα έως Θεσπρωτικό παρουσιάζει επικινδυνότητα  λόγω στενότητας αλλά 

κυρίως εξαιτίας των συνεχών κατολισθήσεων. Οι τελευταίες έντονες καταιγίδες είχαν σαν αποτέλεσμα οι 

καταπτώσεις που εκδηλώθηκαν να καθιστούν την οδό αδιάβατη. Κρίνεται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη συλλογής 

των απαραίτητων εκείνων στοιχείων (είδος και αλληλουχία πετρωμάτων, κλίσεις κλπ), ώστε η εν λόγω οδός να 

βελτιωθεί και να κυκλοφορείται με ασφάλεια.    

3. Με την αρίθμ. πρωτ. : 181995/5922/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου  εγκρίθηκε πίστωση 

ποσού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία ( γεωλογική- 
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γεωτεχνική μελέτη, τοπογραφική αποτύπωση κλπ) και εφόσον αυτά το επιτρέπουν, να συνταχθεί οριστική 

μελέτη οδοποιίας για το συγκεκριμένο τμήμα της επαρχιακής οδού. 

4. Επίσης, το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα συμβατικά τεύχη αυτής 

εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ.: 182068/17142/18-12-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η.          

 

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

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

Άμεση συλλογή στοιχείων για την οδό από Γέφυρα Μπακόλα - Θεσπρωτικό (παροχή υπηρεσιών) » του έργου:  « 

Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001  προϋπολογισμού 74.400,00 €...…». 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2222/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη σύνδεση με τη ΔΕΔΔΗΕ παροχών στα πλαίσια 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ολοκλήρωση ηλεκτροφωτισμού στην οδό σύνδεσης 
Καναλλακίου με την ΕΟ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί 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 αριθμ. πρωτ. 16969/18-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3212/18-12-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… ΣΧΕΤ. : α.  οι αρ. πρωτ. 1093/9-12-2020, 1094/10-12-2020, 1092/9-12-2020 και 1091/9-12-2020 προσφορές 

της ΔΕΔΔΗΕ  

β. η αρ. πρωτ. 180707/5873/15-12-2020 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 

    Έχοντας υπόψη: 

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

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Την με αρ. πρωτ. 1093/9-12-2020 προσφορά της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ 

συνολικού κόστους 800,68 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%). 

 Την με αρ. πρωτ. 1094/10-12-2020 προσφορά της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ 

συνολικού κόστους 9.898,56 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%). 

 Την με αρ. πρωτ. 1092/9-12-2020 προσφορά της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ 

συνολικού κόστους 7.639,78 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%). 

 Την με αρ. πρωτ. 1091/9-12-2020 προσφορά της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ 

συνολικού κόστους 800,68 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%). 

 Την αρ. πρωτ. 180707/5873/15-12-2020 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 19.139,70 € από 

την πίστωση ΣΑΕΠ 530 με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο υποέργου « Σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ 

οδοφωτισμού στο πλαίσιο του έργου «Ολοκλήρωση ηλεκτροφωτισμού στην οδό σύνδεσης Καναλακίου 

με την ΕΟ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας» ». 

Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης ύψους 19.139,70 € με ΦΠΑ 24% για την σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια 

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

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 19.139,70 με ΦΠΑ 24%, για τη σύνδεση με τη ΔΕΔΔΗΕ παροχών 
στα πλαίσια του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ολοκλήρωση ηλεκτροφωτισμού στην οδό σύνδεσης 
Καναλλακίου με την ΕΟ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας» και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και 
λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021». 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2223/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμοί δρόμων Ανθοχωρίου – Μεγάλου Περιστερίου (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5537/15-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3173/17-12-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

6. Την υπ’ αριθ.  170475/5537 από  27-11-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.000,00€ 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)», 

Υποέργο: «Καθαρισμοί δρόμων Ανθοχωρίου-Μεγάλου Περιστερίου (παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από 15-12-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

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

μηχανήματα κατά μήκος της επαρχιακής  οδού Ανθοχωρίου –Μεγάλου Περιστερίου, που αφορούν τον 

καθαρισμό τάφρων, τον καθαρισμό οχετών, την άρση καταπτώσεων .  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Καθαρισμοί δρόμων ΑΝΘΟΧΩΡΊΟΥ-Μεγάλο 

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

2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.000,00€ (με Φ.Π.Α.)….». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού  οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμοί δρόμων Ανθοχωρίου – Μεγάλου 
Περιστερίου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 15-12-2020 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη 
το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες, με χωματουργικά μηχανήματα, κατά μήκος της επαρχιακής οδού 
Ανθοχωρίου – Μεγάλου Περιστερίου και συγκεκριμένα καθαρισμό τάφρων – οχετών και άρση 
καταπτώσεων. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2224/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια στηθαίων και μεταλλικών χιονοδεικτών για την τοποθέτηση αυτών στην 
Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ
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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. 8571/15-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3174/17-12-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη  

1.  Τις έντονες συνεχείς οχλήσεις των κατά τόπους Τμημάτων της Τροχαίας για την καταστροφή υφιστάμενων 

στηθαίων και χιονοδεικτών μετά από πρόσκρουση οχημάτων σε επικίνδυνα σημεία του Ε.Ο.Δ. Ιωαννίνων-

Τρικάλων και την άμεση αντικατάσταση αυτών προς αποφυγή νέων ατυχημάτων με κόστος πλέον την 

ανθρώπινη ζωή.       

2. Την  με  αριθμ. : 91199/2884/14-07-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : Προμήθεια στηθαίων, 

πινακίδων εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ2013ΕΠ03000015). 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000001 με υποέργο : «Προμήθεια στηθαίων 

και μεταλλικών χιονοδεικτών για την τοποθέτηση αυτών στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων».     

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια στηθαίων και 

μεταλλικών χιονοδεικτών για την τοποθέτηση αυτών στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000001 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 2014ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Προμήθεια στηθαίων, πινακίδων εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-
2016 (π.κ 2013ΕΠ03000015)», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια 
στηθαίων και μεταλλικών χιονοδεικτών για την τοποθέτηση αυτών στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων», 
βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην άμεση αντικατάσταση 
υφιστάμενων στηθαίων και χιονοδεικτών, που καταστράφηκαν μετά από πρόσκρουση οχημάτων σε 
επικίνδυνα σημεία του Ε.Ο.Δ. Ιωαννίνων-Τρικάλων, προς αποφυγή νέων ατυχημάτων με κόστος πλέον 
την ανθρώπινη ζωή.      

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2225/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποπεράτωση επισποράς εκτάσεων για αποφυγή κατολισθήσεων σε χωμάτινα 
εδάφη». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13364/15-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3177/17-12-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη  

1. Την ανάγκη αποπεράτωσης προστασίας των εδαφικών επιφανειών από διάβρωση ,μετά τον καθαρισμό των 

πρανών σε πολλά σημεία του Εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου  για  να αναπτυχθεί βλάστηση 

θα χρησιμοποιήσουμε Υδροσπορά που εφαρμόζεται σε ασταθείς ,κεκλιμένες και δυσπρόσιτες επιφάνειες. 

Πρώτα θα  καλύψουμε τις επιφάνειες  με γεωύφασμα και θα χρησιμοποιήσουμε την Υδραυλική υδροσπορά , 

στη οποία τα υλικά επικάλυψης (μίγμα σπόρων ,λίπασμα και άλλα βοηθητικά προϊόντα) ,τοποθετούνται εντός 

του μίγματος και εκτοξεύονται από ειδικό μηχάνημα σε όλη την επιφάνεια ομοιόμορφα. 

2. Την  με  αριθμ. 143070/4666/13-10-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 

ειδικών δράσεων   Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022.» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.). με υποέργο «Αποπεράτωση επισποράς εκτάσεων 

για αποφυγή κατολισθήσεων σε χωμάτινα εδάφη».   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Αποπεράτωση επισποράς 

εκτάσεων για αποφυγή κατολισθήσεων σε χωμάτινα εδάφη» ΕΡΓΟ:  «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 

ειδικών δράσεων   Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022.» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

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

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση επισποράς εκτάσεων για αποφυγή 
κατολισθήσεων σε χωμάτινα εδάφη», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίνεται απαραίτητη η αποπεράτωση 
προστασίας των εδαφικών επιφανειών από διάβρωση, μετά τον καθαρισμό των πρανών σε πολλά σημεία 
του Εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, ώστε να αναπτυχθεί η βλάστηση, με χρήση 
Υδροσποράς που εφαρμόζεται σε ασταθείς, κεκλιμένες και δυσπρόσιτες επιφάνειες και συγκεκριμένα για 
την κάλυψη των επιφανειών με γεωύφασμα, θα γίνει χρήση υδραυλικής υδροσποράς, στην οποία τα υλικά 
επικάλυψης (μίγμα σπόρων, λίπασμα και άλλα βοηθητικά προϊόντα), τοποθετούνται εντός του μίγματος 
και εκτοξεύονται από ειδικό μηχάνημα σε όλη την επιφάνεια ομοιόμορφα. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2226/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου στα όρια του Δ.Δ. Χρυσοβίτσας (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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ
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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. 17166/17-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3191/17-12-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: … 

6. Την υπ’ αριθ. 179521/5831  από  14-12-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

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

2018ΕΠ53000001 και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου στα όρια του Δ.Δ 

Χρυσοβίτσας (προμήθεια υλικών)». 

7. Την από  17-12-2020 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 φθορών, καθιζήσεων και ερπυσμών του οδοστρώματος κατά μήκος του Επαρχιακού οδικού 

δικτύου στα όρια του Δ.Δ. Χρυσοβίτσας, καθώς και την βελτίωση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες της 

περιοχής που αντιμετωπίζουν πρόβλημα προσπέλασης όλη τη διάρκεια του χρόνου. Απαιτείται άμεσα 

αποκατάσταση και βελτίωση, ώστε να αποκατασταθεί η ασφαλής κίνηση των οχημάτων και των μηχανημάτων 

καθαρισμού του οδοστρώματος.     

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

δικτύου στα όρια του Δ.Δ Χρυσοβίτσας (προμήθεια υλικών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 

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

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου στα όρια 
του Δ.Δ Χρυσοβίτσας (προμήθεια υλικών)», βάσει της από 17-12-2020 τεχνικής έκθεσης όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση φθορών, 
καθιζήσεων και ερπυσμών του οδοστρώματος κατά μήκος του Επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του 
Δ.Δ. Χρυσοβίτσας, καθώς και για  την βελτίωση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες της περιοχής που 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα προσπέλασης όλη τη διάρκεια του χρόνου και ως εκ τούτου κρίνεται 
απαραίτητη η αποκατάσταση και βελτίωση αυτών, ώστε να αποκατασταθεί η ασφαλής κίνηση των 
οχημάτων και των μηχανημάτων καθαρισμού του οδοστρώματος. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2227/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Τύρια - Κερασέα», αναδόχου 
Τσομπίκου Δημητρίου ΕΔΕ, μέχρι την 30-08-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16333/15-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
3161/15-12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:   

«….5.Η Σύμβαση του Έργου: Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 28-04-2020 μεταξύ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του ΤΣΟΜΠΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΔΕ για ποσό: 

156.310,29 € (εργασίες: 126.056,69€ και Φ.Π.Α 30.253,60€).  6.Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών: η 

συμβατική προθεσμία περαίωσης των  εργασιών του έργου ορίστηκε σε εννέα (9) μήνες και λήγει την 28-01-

2021.  7. Με την από 07-12-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση της προθεσμίας μέχρι   30-08-2021.  

για τους λόγους που επικαλείται.8.Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 30% . Μετά από τα παραπάνω: Και 

επειδή   Α) Σημειώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις  στην τροφοδοσία των υλικών του έργου λόγω  της 

πανδημίας.    Β)  Οι ασφαλτικές εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν μετά από ένα σημαντικό χρονικό διάστημα 

από την εκτέλεση των εξυγιάνσεων για να αποφευχθούν δευτερογενείς καθιζήσεις. ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε   την 

έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση   μέχρι   30-08-2021 … .». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Τύρια - Κερασέα», αναδόχου Τσομπίκου 
Δημητρίου ΕΔΕ, μέχρι την 30-08-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2228/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση και αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων – καθιζήσεων 
στην επαρχιακή οδό Κήποι – Φραγκάδες – Λεπτοκαρυά», αναδόχου εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (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 Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16812/14-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3170/16-12-
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 22-10-2019 για ποσό  119.453,52€  χωρίς το Φ.Π.Α. 6. 6.  Η συμβατική προθεσμία 

περαίωσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες και  έληξε την  22-10-2020 και με την υπ’ αριθ. 28/1947/06-11-

2020 (ΑΔΑ:Ω89Θ7Λ9-1ΛΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. Εγκρίθηκε η 1η 

παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την  30-12-2020. 7. Με την από   11-12-2020  αίτησή του, 

ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 30-06-2021 για τους 

λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 

την 30-06-2021, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16. Ο χρόνος παράτασης έως την 30-06-2021 θεωρείται 

επαρκής προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εναπομείναντες εργασίες και να γίνει έγκριση του ΑΠΕ και οι 

διαδικασίες του κλεισίματος του φακέλου της εργολαβίας. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 80,00% των 

εργασιών του έργου και απαιτείται επιπλέον χρόνος για την αποπεράτωση των  εργασιών που αφορούν την 

αντιστήριξη των πρανών και τα υπόλοιπα των ασφαλτοταπήτων. Οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά το πέρας 

των περιοριστικών μέτρων λόγο της πανδημίας και αφού το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε 

θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει  την  30-12-2020 μέχρι 

την 30-06-2021 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 Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση αποκατάσταση και αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων – καθιζήσεων στην επαρχιακή οδό 
Κήποι – Φραγκάδες – Λεπτοκαρυά», αναδόχου εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι 
την 30-06-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2229/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου από Κουτσελιό προς Ελληνικό», αναδόχου 
«Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).  

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16103/14-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3217/18-12-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«… 1. Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου από Κουτσελιό προς Ελληνικό. 

2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ071.9771.9000.035. του 

προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου.3. Η Μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 250.000 € 

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

με την 48041/4582/11-04-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου ΠΕΙ. 4. Η έγκριση 

της εκτέλεσης του έργου έγινε με την υπ’ αριθμ. 20/1597/26-06-2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου στην εργοληπτική επιχείρηση << ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.>>  

με προσφορά 92.313,30 € χωρίς το Φ.Π.Α. και έκπτωση 54,21%.  5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ 

του Κου Περιφερειάρχη Ιωαννίνων και του αναδόχου  του έργου υπογράφηκε την 11-12-2019 για ποσό 

92.313,30 €  χωρίς το Φ.Π.Α.  6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου λήγει την 31-12-

2020. 7. Με την από 2-12-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά  παράταση της προθεσμίας μέχρι 31-12-2021, για 

τους λόγους που αναφέρει στην αίτησή του . 8. Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 0% . Ύστερα από τα 

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

αναθεώρηση μέχρι 30-06-2021 ...». 

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 
«Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου από Κουτσελιό προς Ελληνικό», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2230/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός ερεισμάτων και άρση καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό Ανήλιο – 
Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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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. 15718/15-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3175/17-12-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

6. Την υπ’ αριθ.  68740/2206 από  05-06-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.000,00€ 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)», 

Υποέργο: «Καθαρισμός ερεισμάτων και άρση καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό Ανηλίου-Χιονοδρομικό 

Κέντρο Ανηλίου (παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από 15-12-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας.. 

Και Επειδή  

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες  με χωματουργικά μηχανήματα κατά 

μήκος της επαρχιακής  οδού Ανηλίου-Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου, που αφορούν τον καθαρισμό τάφρων, 

τον καθαρισμό οχετών, την άρση καταπτώσεων  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Καθαρισμός ερεισμάτων και άρση καταπτώσεων στην 

επαρχιακή οδό Ανηλίου-Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου (παροχή υπηρεσιών)»., σε βάρος των πιστώσεων της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.000,00€ (με Φ.Π.Α.)…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού  οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ερεισμάτων και άρση καταπτώσεων 
στην επαρχιακή οδό Ανηλίου-Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 15-12-
2020 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά εργασίες, με χωματουργικά 
μηχανήματα, κατά μήκος της επαρχιακής οδού Ανηλίου-Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου και συγκεκριμένα 
καθαρισμό τάφρων – οχετών και άρση καταπτώσεων.  

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2231/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 29ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης ρεμάτων και τάφρων στα όρια του 
Ανατολικού Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 17168/17-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3193/17-12-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

6. Την υπ’ αριθ.  179516/5830 από  14-12-2020  απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 και 

τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», 

Υποέργο: «Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης ρεμάτων και τάφρων στα όρια του  Ανατολικού 

Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)». 

7.  Την από 17-11-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

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

μηχανήματα για τον καθαρισμό και την διευθέτηση των ρεμάτων και τμήματος του Ζαγορίτικου ποταμού στα 

όρια του Ανατολικού Ζαγορίου, προκειμένου να προστατευτούν ιδιοκτησίες από πλημμύρες και τις 

κατολισθήσεις των πρανών.  Θα γίνουν εργασίες καθαρισμού των φερτών υλικών, των προσχώσεων και της 

βλάστησης, καθώς επίσης και παράλληλα διαμόρφωση των πρανών αλλά και των αναχωμάτων προστασίας, 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης ρεμάτων 

και τάφρων στα όρια του Ανατολικού Ζαγορίου  (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 

530 Ηπείρου με Κ.Α.  2018ΕΠ53000002, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης ρεμάτων 
και τάφρων στα όρια του  Ανατολικού Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 17-11-2020 
τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά εργασίες, με χωματουργικά 
μηχανήματα, για τον καθαρισμό και την διευθέτηση των ρεμάτων και τμήματος του Ζαγορίτικου ποταμού 
στα όρια του Ανατολικού Ζαγορίου, προκειμένου να προστατευτούν ιδιοκτησίες από πλημμύρες και 
κατολισθήσεις των πρανών και συγκεκριμένα εργασίες καθαρισμού των φερτών υλικών, των 
προσχώσεων, της βλάστησης, καθώς επίσης διαμόρφωση των πρανών αλλά και των αναχωμάτων 
προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.  

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2232/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 30ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του 
μεταχρωματικού έλκους δίπλα στο ποτάμι στις Τ.Κ. Μουσιωτίτσας και Βουλιάστας 
(παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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. 4665/15-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
3178/17-12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη: 

1.  Την   από 07-10-2020  αίτηση  του Προέδρου της Τ.Κ. Βουλιάστας Γαλανού Δημητρίου για τα προβλήματα 

που δημιουργούν τα ξερά πλατάνια  πέφτοντας στο δρόμο, στην επαρχιακή οδό αλλά και σε κάποια σημεία 

όπως στη θέση Μύλος αλλά και δίπλα σε κάποια ιχθυοτροφεία  αλλά λαμβάνοντας υπόψη την ταχεία εξάπλωση 

της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους  ,έχουμε διαπιστώσει μετά από αυτοψία  ότι έχουμε πολλά ξερά 

πλατάνια. Επειδή τα δένδρα αυτά είναι μεγάλα και ξηρά και βρίσκονται σε ελάχιστη απόσταση  από τον δρόμο 

, ενέχει μεγάλο κίνδυνο με  έντονα καιρικά φαινόμενα να έχουμε την πτώση αυτών στον επαρχιακό δρόμο και 

σε άλλα σημεία με αποτέλεσμα  να έχουμε μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, προς αποφυγή 

αυτών των φαινομένων χρειάζεται άμεσα η ανάγκη κοπής , απομάκρυνσης και καύσης των δέντρων πλατάνων.  

2. Την  με  αριθμ. : 143067/4665/13-10-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

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

αναγκών και ειδικών δράσεων   Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022». ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 

προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.). με υποέργο : «Κοπή  ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την 

ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους  δίπλα στο ποτάμι στις Τ.Κ. Μουσιωτίτσας και Βουλιάστας>>(παροχή 

υπηρεσιών) 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργο «Κοπή  ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την 

ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους  δίπλα στο ποτάμι στις Τ.Κ. Μουσιωτίτσας και Βουλιάστας(παροχή 

υπηρεσιών)». του ΕΡΓΟΥ: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 

2020-2022» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 

24.800,00 € (με Φ.Π.Α.).  …». 
 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων   
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Κοπή  ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους  
δίπλα στο ποτάμι στις Τ.Κ. Μουσιωτίτσας και Βουλιάστας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της 
σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή στις Τ.Κ. Μουσιωτίτσας και Βουλιάστας υπάρχουν μεγάλα, ξερά, 
προσβεβλημένα από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους δέντρα πλατάνια, τα οποία 
βρίσκονται σε ελάχιστη απόσταση από τον δρόμο και υπάρχει κίνδυνος πτώσης αυτών στον 
επαρχιακό δρόμο και σε άλλα σημεία, μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα, δημιουργώντας 
προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων και ως εκ τούτου και για τη αποφυγή των ως άνω 
φαινομένων κρίνεται απαραίτητη η κοπή, απομάκρυνση και καύση αυτών. 
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 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι η δαπάνη δεν είναι 
αρκετή για την κάλυψη των αναγκών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων 
από την ασθένεια των πλατάνων στην περιοχή και άρα πρέπει να επιλεγεί διαδικασία 
διαγωνισμού, με αύξηση του προϋπολογισμού.   
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2234/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 32ο 

Έγκριση παράτασης συμβάσεων των έργων της Περιφέρειας Ηπείρου MeDinno, και 
IR2MA που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 
2014-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων της Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5895/16-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3171/16-
12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«… Η Περιφέρεια Ηπείρου είναι επικεφαλής Εταίρος του έργου με τίτλο «Joint development of innovative 

processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant 

agri-food sectors» MeDInno και συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «Large Scale Irrigation Management Tools 

for Sustainable Water Management in Rural Areas and Protection of Receiving Aquatic Ecosystems-IR2MA» 

που έχουν ενταχθεί και συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. 

Α. Για τo έργο MeDInno - “Joint development of innovative processes and products based on local dairy and 

meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-food sectors” έχουν υπογραφεί και 

υλοποιούνται οι κάτωθι συμβάσεις: 

1. με την εταιρεία planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, στις 31-5-2019 για 

την υλοποίηση του έργου Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου με ημερομηνία λήξης 30-3-2020 

(ΑΔΑΜ 19SYMV005050099) η οποία παρατάθηκε μέχρι 30-9-2020 με την υπ΄ αριθ. 42153/1347/27-3-2020 

τροποποίηση (ΑΔΑΜ 20SYMV006488120) και έπειτα μέχρι τις 31-12-2020 με την υπ΄ αριθ. 134317/4383/29-

9-2020 2η τροποποίηση (ΑΔΑΜ 20SYMV007399867). 

2. με τον κ. Βασίλειο Μητσιό, στις 22-10-2019 για το έργο της επαλήθευσης των δαπανών του έργου MeDInno 

με ημερομηνία λήξης 30-3-2020 (ΑΔΑΜ 19SYMV005737016) η οποία παρατάθηκε μέχρι 30-9-2020 με την 

υπ΄αριθ. 42284/1355/27-3-2020 τροποποίηση (ΑΔΑΜ 20SYMV006488250) και μέχρι 31-12-2020 με την 

υπ΄αριθ. 134318/4384/29.9.2020  2η τροποποίηση (ΑΔΑΜ 20SYMV007399723). 

Β.  Για το έργο «Large Scale Irrigation Management Tools for Sustainable Water Management in Rural Areas 

and Protection of Receiving Aquatic Ecosystems-IR2MA» έχει υπογραφεί στις 17-12-2019 και υλοποιείται 

σύμβαση με τον κ. Βασίλειο Μητσιό για το έργο της επαλήθευσης των δαπανών του Έργου IR2MA με 

ημερομηνία λήξης 30-3-2020 (ΑΔΑΜ 19SYMV006065196), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με ημερομηνία 

λήξης 31-12-2020. 

Δεδομένου ότι: 

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

την υλοποίηση των προαναφερθέντων έργων της Περιφέρειας Ηπείρου μέχρι τις 31.5.2021 και μέχρι  30-6-

2021 για τα έργα Medinno και  IR2MA αντίστοιχα, η οποία και έχουν ήδη εγκριθεί από την Διαχειριστική 

Αρχή του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 και για τα 2  προαναφερόμενα έργα  και  

β) η επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης του έργου Medinno εισηγείται με το πρακτικό 12/16-12-2020 

για την παράταση της σύμβασης με την εταιρεία planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 

Εταιρεία μέχρι 31.5.2021. 

Γ) στάλθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 στις 6-

11-2020 στους Έλληνες δικαιούχους email με θέμα:  Συμβάσεις Επαληθευτών/ελεγκτών Μητρώου 

ΕΕΣ/παράταση συβάσεων 

Εισηγούμαστε: 

Την έγκριση της παράτασης των συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και: α) της planO2 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΑΔΑΜ 19SYMV005050099) για το έργο 
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Medinno μέχρι 31-5-2021 β) του κου Βασίλειου Μητσιού στα πλαίσια των έργων Medinno (ΑΔΑΜ 

19SYMV005737016) και IR2MA (ΑΔΑΜ 19SYMV006065196) μέχρι την ολοκλήρωση του έργου των 

επαληθεύσεων τους με καταληκτική ημερομηνία την 31-12-2023. 

Σημειώνεται ότι, η παράταση των εργασιών των ανωτέρω συμβάσεων δεν επιφέρει καμία μεταβολή ως προς 

το οικονομικό τους αντικείμενο και ότι θα τηρηθούν από τους ανωτέρω αναδόχους  οι κατευθύνσεις 

υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τους όρους των προαναφερόμενων συμβάσεων. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση των συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και των κάτωθι 
αναδόχων των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», ως εξής: 

α) της εταιρείας «planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» (ΑΔΑΜ 
19SYMV005050099), για το έργο «MeDInno - “Joint development of innovative processes and 
products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant 
agri-food sectors”», μέχρι την 31-05-2021 και β) του κου Βασίλειου Μητσιού, για το έργο 
"MeDInno" (ΑΔΑΜ 19SYMV005737016) και «IR2MA - Μεγάλης Κλίμακας Εργαλεία Διαχείρισης 
Άρδευσης με σκοπό την Αειφορική Διαχείριση του Νερού σε Αγροτικές Περιοχές και την 
Προστασία των Οικοσυστημάτων των Υδάτινων Αποδεκτών» (ΑΔΑΜ 19SYMV006065196), 
μέχρι την ολοκλήρωση του έργου των επαληθεύσεων τους, με καταληκτική ημερομηνία την 31-
12-2023 

σύμφωνα με τις θετικές εισηγήσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής των 
Έργων Medinno και IR2MA για την παράταση των ως άνω συμβάσεων, και την σχετική έγκριση 
της παράτασης, από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας 
«Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020». 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ



-97- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2235/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση ανάθεσης σε υπεργολάβο, δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

http://www.php.gov.gr/
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Μακεδονίας. 

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (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 Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11686/16-12-2020 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3172/17-12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.),  
στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Κατόπιν α) της με αρ. 31/2480/21-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΦΒΖ7Λ9-ΟΒ5, ΑΔΑΜ:20AWRD006346452) απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής, περί κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  με Α/Α 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:71182, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 

Ιωαννίνων (Διακήρυξη με αρ.  88425/6164/12-06-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005123405) και β) της με  αρ. 5/2020 

πράξης του  Ελεγκτικού Συνεδρίου της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Νομού Ιωαννίνων, περί μη κωλύματος 

υπογραφής των σχετικών συμβάσεων, υπεγράφη  με τον ανάδοχο κ. Γραμεννιάτη Σπυρίδων του Παναγιώτη, 

η με αρ.  38616/2806/12-03-2020 ΑΔΑΜ:20SYMV006441724 σύμβαση για την εκτέλεση των δρομολογίων 

με α/α: 30, 80 και 132 που αναφέρονται στο Τμήμα 10  του Παραρτήματος I της προαναφερόμενης διακήρυξης.  

Με την από 27-10-2020 αίτησή του, η οποία πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία μας, ως εισερχόμενο έγγραφο 

με αρ. 152561/10019/27-10-2020, ο ανάδοχος αιτείται, την έγκριση ανάθεσης σε υπεργολάβο, ενός, εκ των 

προαναφερόμενων τριών δρομολογίων, με α/α:80 «ΔΩΔΩΝΟΠΟΛΗ –ΠΕΔΙΝΗ» (με επιστροφή και ημερήσιο 

κόστος δρομολογίου μετά την έκπτωση 22,75 €, πλέον Φ.Π.Α., με δυνατότητα τροποποίησης έως και 35%),  

προκειμένου να ανταποκριθεί στην έγκαιρη και προσήκουσα μεταφορά των μαθητών που έχει αναλάβει. 

Η υπεργολαβία, ήτοι,  η ανάθεση μέρους - τμήματος της σύμβασης σε τρίτον, προβλέπεται από το 

Ν.4412/2016,  από την με αρ.  88425/6164/12-06-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005123405) διακήρυξη και από τη 

σχετική σύμβαση. 

 Ο ανάδοχος μαζί με την προαναφερόμενη αίτηση, κατέθεσε στη γραμματεία της υπηρεσίας: 

- τα στοιχεία του υπεργολάβου: «ΤΟΛΗ Β. ΓΕΩΡΓΙΑ», (ΕΚΜ/ΣΗ ΤΑΧΙ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛ. ΤΑΕ 6221, Δ/ΝΣΗ 

ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ:ΚΑΡΥΑΙ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ και ΈΔΡΑ ΤΑΞΙ: ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ) με Α.Φ.Μ. 157714950 και 

ΔΟΥ Ιωαννίνων.  

- τα αποδεικτικά στοιχεία της παρ. 2.2.5.2 της διακήρυξης, για την υπεργολάβο, τον οδηγό που  θα 

χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του δρομολογίου καθώς και για το επιβατικό Δ.Χ. ΤΑΕ 6221.  

Η  υπηρεσία μας προχώρησε στην επαλήθευση μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού για την υπεργολάβο, από 

την οποία διαπιστώθηκαν ελλείψεις, κοινοποιήθηκαν στον ανάδοχο με το με αρ. 152561/10019/06-11-2020 

έγγραφό μας και αυτός ανταποκρίθηκε, καταθέτοντας (αρ. πρωτ :180907/11631/15-12-2020) τα ελλιπή 

δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων και ιδιωτικό ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και  : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2218/94, περί «Ίδρυσης Τοπικής Αυτοδιοικήσεως…», όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 

2240/91. 

2. Το Π.Δ. 140 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

3. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 

19/Α΄/01-02-1995), κατά το μέρος που ισχύει». 

4.  Τις διατάξεις του Ν.  2362/95, «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/ Α΄/27-11-1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ-143/ 

Α’/28-6-14). 

5. Τις διατάξεις  του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»  (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012). 

6. Τις διατάξεις του  Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄) 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/ Α΄/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010).  

9. Την υπ’ αριθμ. 50025/19-09-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-09-2018) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών – 

Εσωτερικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις 

Περιφέρειες», όπως ισχύει. 

10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Το με αρ. 152561/10019 έγγραφο του κ. Γραμεννιάτη Σπυρίδων του Παναγιώτη, με το οποίο  αιτείται την 

έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή, ανάθεσης σε υπεργολάβο, δρομολογίου που του έχουν κατακυρωθεί 

από τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Α/Α Συστήματος:71182 (σύμβαση με αρ. 38616/2806/12-03-2020 

ΑΔΑΜ:20SYMV006441724). 

12. Την από 21-04-2020 με ΑΔΑΜ:20SYMV006441724 1η τροποποιητική της με αρ. 38616/2806/12-03-2020  

και ΑΔΑΜ:20SYMV006441724 σύμβασης. 

Παρακαλούμε όπως : 

 Εγκρίνετε, την ανάθεση τμήματος της σύμβασης με τον ανάδοχο Γραμεννιάτη Σπυρίδων του Παναγιώτη και 

συγκεκριμένα, την εκτέλεση των  δρομολογίου μεταφοράς μαθητών με α/α: 80  «ΔΩΔΟΝΟΠΟΛΗ -ΠΕΔΙΝΗ 

(με επιστροφή), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην υπεργολάβο «ΤΟΛΗ Β. ΓΕΩΡΓΙΑ» με Α.Φ.Μ. 

158714950, Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, έδρα επιχείρησης τις Καρυές Ιωαννίνων και έδρα ταξί (σύμφωνα με την άδεια 

κυκλοφορίας του οχήματος το Δήμο Δωδώνης. Η εκτέλεση του δρομολογίου, θα γίνεται με το Ε.Δ.Χ με αριθμό 

κυκλοφορίας ΤΑΕ 6221 και με οδηγό τον κ. Ρούσκα Βασίλειο (σύζυγο της υπεργολάβου). Η πληρωμή της 

υπεργολάβου θα γίνεται από τον Ανάδοχο, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη και στη σχετική σύμβαση, της 

οποίας ισχύουν όλοι οι όροι. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την ανάθεση τμήματος της σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με τον ανάδοχο Γραμεννιάτη Σπυρίδωνα του 
Παναγιώτη και συγκεκριμένα, την εκτέλεση του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών με α/α: 80  
«Δωδονόπολη - Πεδινή (με επιστροφή)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην υπεργολάβο 
«Τόλη Β. Γεωργία» με Α.Φ.Μ. 158714950, Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, έδρα επιχείρησης τις Καρυές 
Ιωαννίνων και έδρα ταξί (σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος το Δήμο Δωδώνης), 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016, στην με αρ. 88425/6164/12-06-
2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005123405) διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και στην σύμβαση. 

Επισημαίνεται ότι η εκτέλεση του ως άνω δρομολογίου, θα γίνεται με το Ε.Δ.Χ με αριθμό 
κυκλοφορίας ΤΑΕ 6221 και με οδηγό τον κ. Ρούσκα Βασίλειο (σύζυγο της υπεργολάβου), ενώ 
η πληρωμή της υπεργολάβου θα γίνεται από τον Ανάδοχο, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη 
και στη σχετική σύμβαση, της οποίας ισχύουν όλοι οι όροι. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2237/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 35ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, 
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός υδατορεμάτων περιοχής Αμφιθέας και 
τάφρου Αγ. Αναργύρων - Λιμίνης», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/04-
03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020, 11/48/27-07-2020 και 13/61/22-10-2020 αποφάσεις 
περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3351/17-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
3184/17-12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: «… Σας γνωρίζουμε ότι με την με αριθ. 13/64/22.10.2020 απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου 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 ΔΤΕΠΕ 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 αριθ. 3349/17-12-2020 Απόφαση του Διευθυντή 

Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας. Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, 

Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας 

συνοπτικού διαγωνισμού του παραπάνω έργου 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 .…». 

7. Ό,τι 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 
υδατορεμάτων περιοχής Αμφιθέας και τάφρου Αγ. Αναργύρων - Λιμίνης», προϋπολογισμού 
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 59.677,42 € και 
συνολικής δαπάνης 74.000,00 € 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. 3351/17-12-
2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 3349/17-
12-2020 απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.026.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 
2020,  σύμφωνα με την με α/α 2211 και αρ. πρωτ. 4550/17-11-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 
η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2369 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2238/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 36ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση και καθαρισμός των ρεμάτων Σκουληκαρίτης και Διχομοιρίου (παροχή 
υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 17165/17-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3187/17-12-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

6. Την υπ’ αριθ.  181392/5889   από  16-12-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού   12.400,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2018ΕΠ53000002 και 

τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», 

Υποέργο: «Αποκατάσταση και καθαρισμός των ρεμάτων Σκουληκαρίτης και Διχομοιρίου (παροχή   

υπηρεσιών)». 

7. Την από  16-12-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες  για την αποκατάσταση και 

τον καθαρισμό των ρεμάτων Σκουληκαρίτης και Διχομοιρίου τα οποία σ συγκεκριμένα σημεία αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα κυρίως από τις προσχώσεις, αλλά και τα φερτά υλικά, οποία μαζί με τα πεσμένα δέντρα προκαλούν 

εκτροπή του νερού.  Αποτέλεσμα είναι η δημιουργία των προβλημάτων τόσο του οδικού δικτύου, όσο και των 

ιδιοκτησιών. Απαιτείται απομάκρυνση των προσχώσεων και των φερτών υλικών, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και να αποκατασταθεί η ροή του νερού στην φυσική της θέση. 

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

των ρεμάτων Σκουληκαρίτης και Διχομοιρίου   (παροχή  υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 

530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002, προϋπολογισμού:  12.400,00€ (με Φ.Π.Α.) …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 12.400,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002, και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και καθαρισμός των ρεμάτων 
Σκουληκαρίτης και Διχομοιρίου (παροχή  υπηρεσιών)», βάσει της από 16-12-2020 τεχνικής έκθεσης όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες για την αποκατάσταση και τον καθαρισμό των 
ρεμάτων Σκουληκαρίτης και Διχομοιρίου, τα οποία σε συγκεκριμένα σημεία αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
κυρίως από τις προσχώσεις, αλλά και τα φερτά υλικά, τα οποία μαζί με τα πεσμένα δέντρα προκαλούν 
εκτροπή του νερού, με αποτέλεσμα  τη δημιουργία  προβλημάτων τόσο του οδικού δικτύου, όσο και των 
ιδιοκτησιών και ως εκ τούτου απαιτείται η απομάκρυνση των προσχώσεων και των φερτών υλικών, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και να αποκατασταθεί η ροή του νερού στην φυσική της 
θέση.  

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2239/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 37ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποπεράτωση κοπής ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του 
μεταχρωματικού έλκους στο εθνικό οδικό δίκτυο Ιωαννίνων – Άρτας (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 14920/15-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3195/17-12-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη  

1.  Την ταχεία εξάπλωση της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους  ,έχουμε διαπιστώσει μετά από αυτοψία  

ότι έχουμε ακόμη περίπου 106 τεμάχια δένδρων αρκετά μεγάλων ξερά  επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων -Άρτας από το 

Τέροβο μέχρι την Φιλιππιάδα. Επειδή τα δένδρα αυτά είναι μεγάλα και ξηρά και βρίσκονται σε ελάχιστη 

απόσταση  από τον δρόμο , ενέχει μεγάλο κίνδυνο με  έντονα καιρικά φαινόμενα να έχουμε την πτώση αυτών 

στον εθνικό δρόμο με αποτέλεσμα  να έχουμε μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, προς 

αποφυγή αυτών των φαινομένων χρειάζεται άμεσα η ανάγκη κοπής , απομάκρυνσης και καύσης των δέντρων 

πλατάνων εκατέρωθεν της Εθνικής οδού στο τμήμα από Τέροβο  έως Φιλιππιάδα.  

2. Την  με  αριθμ. : 161904/5210/11-11-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

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

αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο  Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000000 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.). με υποέργο : 

«Αποπεράτωση κοπής  ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους στο 

εθνικό οδικό δίκτυο  Ιωαννίνων-Άρτας(παροχή υπηρεσιών)» 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργο:  «Αποπεράτωση κοπής  ξερών 

πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους στο εθνικό οδικό δίκτυο  

Ιωαννίνων-Άρτας(παροχή υπηρεσιών)» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000000 

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

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000000 και τίτλο 
«Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο  Περιφέρειας Ηπείρου 
2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση κοπής  ξερών 
πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους στο εθνικό οδικό δίκτυο 
Ιωαννίνων-Άρτας (παροχή υπηρεσιών)»,  βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή στο ως άνω εθνικό οδικό 
δίκτυο κρίνεται απαραίτητη η κοπή, απομάκρυνση και καύση των μεγάλων, ξερών, προσβεβλημένων από 
την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους δέντρων πλατάνων, τα οποία βρίσκονται σε ελάχιστη απόσταση 
από τον δρόμο και υπάρχει κίνδυνος, μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα, πτώσης αυτών στον εθνικό 
δρόμο και τη δημιουργία μεγάλων προβλημάτων στην κυκλοφορία των οχημάτων. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι η δαπάνη δεν είναι αρκετή για 
την κάλυψη των αναγκών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων από την ασθένεια των 
πλατάνων στην περιοχή και άρα πρέπει να επιλεγεί διαδικασία διαγωνισμού, με αύξηση του 
προϋπολογισμού. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2240/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 38ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας σε παραγωγικές μονάδες στην περιοχή Κυψέλης Άρτας 
(παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 17138/18-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3201/18-12-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη  

1.  Το ανάγλυφο της περιοχής στην Κυψέλη Άρτας (πρανή με απότομες κλίσεις), το είδος των πετρωμάτων ( 

κυρίως φλύσχης) και οι τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις είχαν σαν αποτέλεσμα να εκδηλωθούν καταπτώσεις 

που καθιστούν τη διέλευση σε παραγωγικές μονάδες δύσκολη και πολλές φορές επικίνδυνη. Απαιτείται λοιπόν 

η απομάκρυνση των προϊόντων των κατολισθήσεων άμεσα με την διαπλάτυνση ταυτόχρονα της οδού για την 

ασφαλή διέλευση της.  

2.  Την  με  αριθμ. : 182003/5924/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 7.600,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση 

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

2018ΕΠ53000001 με υποέργο : « Αποκατάσταση βατότητας σε παραγωγικές μονάδες στην περιοχή Κυψέλης 

Άρτας (παροχή υπηρεσιών) » 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Αποκατάσταση βατότητας σε 

παραγωγικές μονάδες στην περιοχή Κυψέλης Άρτας (παροχή υπηρεσιών)» του έργου : «Συντήρηση – 

αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 7.600,00 € (με Φ.Π.Α.)..…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 7.600,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας σε παραγωγικές 
μονάδες στην περιοχή Κυψέλης Άρτας (παροχή υπηρεσιών)»,  βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική 
περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι το  
ανάγλυφο της περιοχής στην Κυψέλη Άρτας (πρανή με απότομες κλίσεις), το είδος των πετρωμάτων 
(κυρίως φλύσχης) και οι τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις είχαν σαν αποτέλεσμα να εκδηλωθούν 
καταπτώσεις, καθιστώντας τη διέλευση σε παραγωγικές μονάδες δύσκολη και πολλές φορές επικίνδυνη, 
και ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη η άμεση απομάκρυνση των προϊόντων των κατολισθήσεων με την 
διαπλάτυνση ταυτόχρονα της οδού για την ασφαλή διέλευσή της. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2241/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 39ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός χειμάρρου στη θέση Κώστα Ντέλλου προς αποφυγή πλημμυρών (παροχή 
υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ



-109- 
 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (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. 17141/18-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3215/18-12-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη  

1.    Μετά τις τελευταίες καταιγίδες παρατηρήθηκε η μετακίνηση φερτών – σαθρών υλικών ( πέτρες, ξύλα, 

κορμούς δένδρων) εντός της κοίτης του χειμάρρου στην περιοχή της Ράμιας Άρτας, που συσσωρεύτηκαν λόγω 

στενότητας της κοίτης στο ύψος της γέφυρας στη θέση Κώστα Ντέλλου εμποδίζοντας με τον τρόπο αυτό την 

ομαλή απομάκρυνση του νερού. Απαιτείται λοιπόν άμεσα ο καθαρισμός της κοίτης ώστε να απομακρυνθούν 

τα υλικά αυτά και να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα κατά τους χειμερινούς μήνες που διανύουμε και 

που τα καιρικά φαινόμενα θα είναι πιο έντονα.   

2.  Την  με  αριθμ. : 182001/5923/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

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

αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018 - 2020» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000002 με υποέργο : «Καθαρισμός χειμάρρου  στη θέση Κώστα Ντέλλου προς αποφυγή πλημμυρών 

(παροχή υπηρεσιών)» 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Καθαρισμός χειμάρρου  στη θέση 

Κώστα Ντέλλου προς αποφυγή πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)» του έργου : «Αποκατάσταση – καθαρισμός 

αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000002, προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)...…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, λόγω 
εκτάκτων συνθηκών, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται 
κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018 - 2020» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός χειμάρρου στη θέση Κώστα Ντέλλου 
προς αποφυγή πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι, μετά τις τελευταίες 
καταιγίδες, παρατηρήθηκε η μετακίνηση φερτών – σαθρών υλικών (πέτρες, ξύλα, κορμούς δένδρων) 
εντός της κοίτης του χειμάρρου στην περιοχή της Ράμιας Άρτας τα οποία συσσωρεύτηκαν λόγω 
στενότητας της κοίτης, στο ύψος της γέφυρας στη θέση Κώστα Ντέλλου, εμποδίζοντας με τον τρόπο αυτό 
την ομαλή απομάκρυνση του νερού και ως εκ τούτου απαιτείται άμεσα καθαρισμός της κοίτης για την 
απομάκρυνση των ως άνω υλικών και την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, κατά τους χειμερινούς 
μήνες, που τα  καιρικά φαινόμενα θα είναι πιο έντονα. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2242/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 40ο 

Έγκριση παράτασης φυσικού αντικειμένου σύμβασης που έχει συναφθεί στα πλαίσια του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το TEBA/FEAD 
2014-2020 με τίτλο: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -  ΚΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000138. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 24857/15-12-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 3164/15-12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η 
υπηρεσία αναφέρει και  εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: ….  

5. Την αριθμ. αριθμ.οικ.112616/9465/13-10-2017 διακήρυξης της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την αριθμ.565 Οικ./22-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΛΗΙΟΞ7Φ-ΩΝ9) Απόφαση ένταξης της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) με θέμα 

: Τροποποίηση των 57 πράξεων της πρόσκλησης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020», σύμφωνα με την οποία 

παρατείνεται μόνο το φυσικό αντικείμενο των Πράξεων για ένα έτος ήτοι μέχρι 31/12/2021. 

7. Την αριθμ. οικ.168537/3956/30-10-2019 (ΑΔΑΜ:19SYMV005840182) σύμβαση του Δημητρίου 

Κάκαβου για την προμήθεια Τροφίμων – Ειδών Οπωροπωλείου για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

Απόρων (TEBA/FEAD) της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε Θεσπρωτίας  της Περιφέρειας Ηπείρου (MIS 

ΟΠΣ 5000138), η οποία λήγει την 31.12.2020. 

8. Την  από 5-12-2020 σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την παράταση της αριθμ. οικ.168537/3956/30-10-2019 (ΑΔΑΜ:19SYMV005840182) σύμβασης μεταξύ της 

Π.Ε Θεσπρωτίας και του προμηθευτή  Δημητρίου Κάκαβου, συνολικού ποσού 3.461,03 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, έως 31-12-2021.…». 

Στο συνημμένο στην εισήγηση, από 08-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής του ΤΕΒΑ, 
αναφέρονται επιλέξει τα εξής: 

 «…      Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

Της Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής Προγράμματος Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής Συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD) για την 

Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας» σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 68724/2313/26.6.2015 Απόφαση του 

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Θεσπρωτίας,  περί Παράτασης φυσικού αντικειμένου σύμβασης  που έχει συναφθεί στα 

πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το TEBA/FEAD 

2014-2020, στα πλαίσια της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

2015-2016» ΚΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000138 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 

Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», μεταξύ της Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  και της ατομικής επιχείρησης ΚΑΚΑΒΟΣ 

Δημήτριος του Ιωάννη για τα ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ.  

Στην  Ηγουμενίτσα σήμερα, την  8 του Μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00 

π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση της Προέδρου αυτής, στα γραφεία της Διεύθυνσης 

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η εξέταση της 

σκοπιμότητας παράτασης της σύμβασης που έχει συναφθεί στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (TEBA/FEAD) της 

Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου (MIS ΟΠΣ 5000138) και έχει  μείνει 

ανεκτέλεστη. 

Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 

1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΛΓΑ, ειδικότητας  ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, υπάλληλο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & 

Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Θεσπρωτίας, ως Πρόεδρος. 

2. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ , ειδικότητας ΤΕ Εποπτών δημόσιας Υγείας, υπάλληλο  της Δ/νσης Δημόσιας 

Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
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3. ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟ,  ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, υπάλληλο  της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & 

Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Θεσπρωτίας  

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της: 

1. Την αριθμ. οικ.168537/3956/30.10.2019 (ΑΔΑΜ:19SYMV005840182 2019-11-12) σύμβαση  του 

Δημητρίου Κάκαβου  για την προμήθεια Τροφίμων – Ειδών Παντοπωλείου & Οπωροπωλείου για τις 

ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (TEBA/FEAD) της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας  της 

Περιφέρειας Ηπείρου (MIS ΟΠΣ 5000138),  η οποία λήγει την 31.12.2020. 

2. Το γεγονός ότι η ανωτέρω σύμβαση ως προς τα είδη οπωροπωλείου δεν προβλέπεται με βάση τα 

υφιστάμενα στοιχεία να ολοκληρωθεί μέχρι την 31.12.2020 διότι: α) κάποιες προγραμματισμένες διανομές 

δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω COVID-19 και β) είναι απαγορευτικό βάση του Οδηγού Εφαρμογής τα 

προϊόντα (Τρόφιμα και είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής) να διανέμονται εφάπαξ στους ωφελούμενους οι 

οποίοι ανανεώνονται κάθε μήνα. 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την παράταση της ανωτέρω σύμβασης, ως προς τα είδη οπωροπωλείου , ως προς το φυσικό αντικείμενό 

τους για ένα έτος, ήτοι μέχρι την 31.12.2021. 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα, υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και 

υποβάλλεται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας , για τις 

δικές του περαιτέρω ενέργειες.    

Ηγουμενίτσα   8-12-2020 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΛΓΑ 

ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 

ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

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

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση, μέχρι την 31-12-2021, του φυσικού αντικειμένου της αριθμ. οικ. 168537/3956/30-
10-2019 (ΑΔΑΜ:19SYMV005840182) σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας και 
του προμηθευτή Δημητρίου Κάκαβου, συνολικού ποσού 3.461,03 € με Φ.Π.Α. ως προς τα είδη 
οπωροπωλείου, αναδόχου του σχετικού διαγωνισμού, για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (TEBA/FEAD) 
2014-2020 της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, με Κωδικό ΟΠΣ 
5000138 

σύμφωνα με το από 08-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής του ΤΕΒΑ (ανωτέρω υπό στ. 5), 
την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή, και την αριθμ. Δ.Α.ΤΕΒΑ: 565 Οικ./22.04.2020 (ΑΔΑ: 6ΛΗΙΟΞ7Φ-
ΩΝ9) απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, περί παράτασης του φυσικού 
αντικείμενου των Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020 για ένα έτος, ήτοι 
μέχρι την 31-12-2021. 
………………………………………………………………………………………………………..………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2243/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 41ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και 
εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

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

5. Την 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 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 25056/17-12-
2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3186/17-12-2020 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. Θεσπρωτίας, 
όπως αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα και σύμφωνα με τα 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 
Θεσπρωτίας έτους 2020 και ανειλημμένες υποχρεώσεις έτους 2019») για την προμήθεια 
ανταλλακτικών, και για εργασίες συντήρησης – επισκευής για τα μηχανήματα και οχήματα της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα: 

Σ
Υ

Ν
Ε

Ρ
Γ

Ε
ΙΟ

 

Αριθμ. 

Κυκλ. 

Μηχ/τος - 

Οχ/τος 

Είδος 

Μηχανήματος - 

Οχήματος 

Ανταλλακτικά - Εργασία 

Ανταλ/κά - 

Εργασία 

(ποσό χωρίς 

ΦΠΑ) 

Ανταλ/κά - 

Εργασία 

(ποσό με 

ΦΠΑ) 

1 

ΑΜ 51077 
 Διαμορφωτήρας 

γαιών 

 στεγανά τσιμούχες (2) (ανταλλ.) 300,00 372,00 

σωλήνες πιέσεως (6) ανταλλακτικά 240,00 297,60 

λαμαρίνα προστατευτικού (1) ανταλ. 120,00 148,80 

εξαγωγή ανταλλακτικών-επισκευή (εργασία) 450,00 558,00 

εξαγωγή σωλήνα πιέσεως (εργασία) 380,00 471,20 

ΜΕ 113270 
Περιστρεφόμενος 

εκσκαφέας 

λαμαρίνα ατσάλι (1)  (ανταλλ. 650,00 806,00 

σύρμα arkow (1) (ανταλλ. 220,00 272,80 

πύρος μπούμας (1) (ανταλλ. 180,00 223,20 

δακτυλίδια μπούμας(2) (ανταλ) 240,00 297,60 
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πύρος μπαστουνιού (1) (ανταλλ. 160,00 198,40 

δακτυλίδια μπαστουνιού (2) (ανταλλ. 220,00 272,80 

δακτυλίδια γλώσσας (4) (ανταλλ. 380,00 471,20 

πύρος κουβά (2)  (ανταλλ. 340,00 421,60 

αντλία νερού (1) (ανταλλ. 340,00 421,60 

ψυγείο νερού(1) (ανταλλ. 320,00 396,80 

κολάρο νερού (1) (ανταλλ. 230,00 285,20 

κολάρο υδραυλικό(1) (ανταλλ. 185,00 229,40 

σωλήνες πιέσεως (1) (ανταλλ. 220,00 272,80 

γενικές εργασίες ΡΑΟΥΛΑ ΠΟΙΡΟΙ, ΚΟΛΛΗΜΑΤΑ,(εργασία) 2500,00 3100,00 

εξαγωγή παλαιού ανταλλακτικού -τοποθέτηση νέου(εργασία) 200,00 248,00 

εξαγωγή ανταλλακτ. τοποθέτηση νέου-ψυγείο(εργασία) 850,00 1054,00 

2 ME 121901 Προωθητήρας γαιών 

σετ τρόμπας υδραυλικού(ανταλλακτικά) 450,00 558,00 

ανταλλακτικά-λιπαντικά-μαρκούτσια(ανταλλακτικά) 520,00 644,80 

ιμάντες-ρουλεμάν(ανταλλακτικά) 300,00 372,00 

λιπαντικά -φίλτρα(λαδιού πετρ.-σασμάν-τρικούβερτου) 

(ανταλλακτικά) 
420,00 520,80 

τζάμια καμπίνας (ανταλλακτικά) 600,00 744,00 

σετ φλάντζες κεφαλής-λιπαντικά(ανταλλακτικά) 1375,00 1705,00 

λιπαντικά 90 ΑΡΙ(ανταλλακτικά) 40,00 49,60 

διακόπτης-καλωδίωση-πυράκια μοχλικού 

συστήματος(ανταλλακτικά) 
270,00 334,80 

ρουλεμάν-τσιμούχα-λιπαντικά(ανταλλακτικά) 470,00 582,80 

επισκευή τρόμπα υδραυλικού(εργασίες) 500,00 620,00 

αλλαγή λιπαντικά μαρκούτσια(εργασίες) 500,00 620,00 

επισκευή μοχλικό σύστημα στριψίματος, σταθεροποίηση 
ταμπλό(εργασίες) 

500,00 620,00 

αλλαγή ιμάντες ρουλεμάν-επισκευή τροχαλία τεντώματος 350,00 434,00 

επισκευή φλοτέρ πετρελαίου-κολλήματα σπρόκερ-αλλαγή 

φίλτρα(εργασίες) 
1000,00 1240,00 

αλλαγή τζάμια (εργασίες) 400,00 496,00 

λύσιμο καπάκια-επισκευή δέσιμο 1500,00 1860,00 

ψυγείο λαδιού-λύσιμο-επισκευή και τοποθέτηση 1000,00 1240,00 

γενικός έλεγχος , γρασάρισμα, ρυθμίσεις, καθάρισμα κύκλωμα 

πετρελαίου, έλεγχος λιπαντικά και συμπλήρωμα-(εργασίες) 
500,00 620,00 

με γεννήτρια και ηλεκτροκόληση ( κολλήματα -επισκευή βάσεις, 

κόλλημα το δοκάρι που συγκρατεί το μοχλικό σύστημα κίνησης, 

επισκευή πλεξούδα, καλωδίωση, κολλήματα σπροκερ (εργασίες) 

750,00 930,00 

Ε.Ε. επισκευή στην Κεστρίνη με οξυγόνα, ηλεκτοκόληση και 

γεννήτρια για κομμάτια βάσεως καμπίνας (κομμένες) επισκευή 
αυτών, κωλύματα καροτσιών, ερπυστριών και ρύθμιση χειριστήριο 

εντολών υδραυλικών κινήσεων(εργασίες) 

900,00 1116,00 

Ε.Ε. επισκευή στον Κυπάρισσο με οξυγώνο-ηλεκτροκόληση, 

βγάλσιμο σπασμένο Ωμέγα συγκράτησης σπρόκερ, επισκευή αυτού, 
με ηλεκτροκόληση βγάλσιμο βίδες, λύσιμο συναρμολόγηση 

ερπύστριας, τοποθέτηση ωμέγα , σασμάν κίνησης αντλιών λύσιμο, 

λύσιμο αυτού αλλαγή ρουλεμάν ,δέσιμο αυτού και τοποθέτηση, 
αλλαγή τσιμούχα τρόμπας(εργασίες) 

1000,00 1240,00 

3 ΚΗΙ 9208 ΟΧΗΜΑ 

εξωστερ, υγρά φρένων, καθαριστικό σπρέι, θερμοστάτης, 
κομπρεσορας A.C., ιμάντας έξω, ρουλεμάν τεντωτήρα έξω, φίλτρο 

A.C. Παραφλού, λάδια, φίλ .λαδιού, φιλ. αέρα, φιλ. καυσίμου, φιλ. 

καμπίνας, μπουζί, καθαριστικό σπρέι, τακάκια πίσω, εβαπορέτα 
A.C. (1) lit. Λάδι ,αισθητήρας map, κολάρο ψυγείου πάνω , 

παραφλού, (2) αμορτισέρ πίσω(ανταλλακτικά) 

2276,61 2823,00 

αλλαγή εξωστέρ, επισκευή δαγκάνας, αλλαγή θερμοστάτη, 
κομπρέσορας A.C., ιμάντας έξω, ρουλεμάν τεντωτήρα , φιλ. A.C, 

πλήρωση φρέον, αμπούλα A.C, εβαπορέτα A.C, γενικό service, 

αλλαγή τακάκια πίσω, συμπλήρωμα λάδι, αλλαγή αισθητήρα map, 
αλλαγή κολάρο ψυγείου, αλλαγή  (2) αμορτισέρ πίσω.( Εργασία) 

490,00 607,60 
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ΚΗΙ 9209 ΟΧΗΜΑ 

λάδια, φιλ. λαδιού, φιλ. αέρα-καμπίνας, , μπουζί, καθαριστικό 

φρένων, (4) lit. Βαλβολίνη 75-90w,  (2) lit. Βαλβολίνη 80-90w, 
(ανταλλακτικά.) 

191,94 238,01 

γενικό service ,αλλαγή βαλβολίνες (εργασία) 50,00 62,00 

ΚΗΥ 3875 ΒΥΤΙΟ 

λάδια, φιλ. λαδιού, φιλ. αέρα- πετρελαίου, παραφλού,(2)ρουλεμάν 

έξω ιμάντα,, καθαριστικό σπρέι, τάπα νερού αντλία νερού, σετ 

ιμάντας χρονισμού, (4) έξω ιμάντες, (2) μπαλάκια ψαλιδιών κάτω, 
τακάκια εμπρός, (4) lit. Βαλβολίνη 75-90w,  (2) lit. Βαλβολίνη 80-

90w,(2) lit. Βαλβολίνη  LSD, λάστιχα ζανφόρ, υαλοκαθαριστήρες, 

μπαταρία (ανταλλακτικά.) 

696,77 863,99 

γενικό service, αλλαγή σετ ιμάντα χρονισμού, αλλαγή αντλία νερού, 

αλλαγή ιμάντες έξω, αλλαγή ρουλεμάν, αλλαγή μπαλάκια, αλλαγή 

τακάκια εμπρός, αλλαγή βαλβολίνες, αλλαγή λάστιχα ζανφορ 
(εργασία) 

330,00 409,20 

ΚΗΥ 9958 Όχημα 

λάδια, φιλ. λαδιού, φιλ. αέρα-καμπίνας, καθαριστικό σπρέι, (2) 

ιμάντες έξω, τακάκια εμπρός, τσιμούχα διαφορικού πίσω, (1) lit. 

Βαλβολίνη, κρύσταλλο καθρέπτη, εντατήρας έξω ιμάντα, εμπρός 

διαφορικό, βαλβολίνη (2) lit (ανταλλακτικά) 

1158,07 1436,01 

γενικό service, αλλαγή (2) ιμάντες έξω, αλλαγή τακάκια εμπρός, 
αλλαγή τσιμούχα διαφορικού πίσω, αλλαγή εντατήρας έξω ιμάντα, 

αλλαγή εμπρός διαφορικό (εργασία) 

300,00 372,00 

ΚΗΥ 9944 ΟΧΗΜΑ 

υαλοκαθαριστήρας, καθαριστικό ψυγείου, βαλβολίνες εμπρός και 

πίσω διαφορικού, μοτέρ υαλοκαθαριστήρων, αντλία νερού, σετ 
ιμάντας χρονισμού, παραφλού, τάπα κορμού, βάσεις αμορτισέρ, 

δισκόπλακες εμπρός, τακάκια εμπρός, φούσκα ημιαξονίου πίσω 

αριστερή μέσα, φλάντζα καπακιού βαλβίδων, τάπα λαδιού, λάδια, 
φιλ. λαδιού, φιλ. αέρα, μπουζί, σινεμπλόκ (2) ψαλιδιών εμπρός 

(ανταλλακτικά) 

638,71 792,00 

αλλαγή σετ ιμάντες χρονισμού, αλλαγή αντλία νερού, γενικό 
service, αλλαγή φούσκας ημιαξονίου,, αλλαγή φλάτζα καπακιού 

βαλβίδων, αλλαγή δισκόπλακες, τακάκια εμπρός, αλλαγή βάσης 

αμορτισέρ, αλλαγή (2) σινεμπλόκ ψαλιδιών εμπρός (εργασία)  

280,00 347,20 

4 

ΜΕ 121903 
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ 

ΜΙΤΑΣ 2400-24, τεμάχια (6)*801€  με .ΦΠΑ (ανταλλακτικά) 3875,80 4805,99 

αεροθάλαμοι 1400-24 ,τεμάχια (9)*83€ με .ΦΠΑ(ανταλλακτικά) 602,41 746,99 

κορδόνια ζαντών, τεμάχια (2)*12,60€ με .ΦΠΑ (ανταλλακτικά) 20,32 25,20 

μεταχειρισμένα ελαστικά, τεμάχια (3)*250€ με 

ΦΠΑ(ανταλλακτικά) 
604,83 749,99 

τοποθέτηση ελαστικών Ε.Ε. στην Αμπελιά.(εργασία) 54,83 67,99 

τοποθέτηση ελαστικών Ε.Ε. στην Πετροβίτσα.(εργασία) 150,00 186,00 

ΜΕ 51190 
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ 

αεροθάλαμοι ,τεμάχια (2)*83€ με .ΦΠΑ(ανταλλακτικά) 133,87 166,00 

μεταχειρισμένα ελαστικά, τεμάχια (2)*250€ με 

.ΦΠΑ(ανταλλακτικά) 
403,22 499,99 

ζάντα μεταχειρισμένη, τεμάχια (1)*300€ με .ΦΠΑ(ανταλλακτικά) 241,93 299,99 

τοποθέτηση ελαστικών Ε.Ε. στην Γκρίκα(εργασία) 61,29 76,00 

ΚΗΥ 9958 ΟΧΗΜΑ 

μπουλόνια (6) τεμάχια * 8€με .ΦΠΑ(ανταλλακτικά) 38,70 47,99 

μπουλόνια (6) τεμάχια * 8,20€με .ΦΠΑ(ανταλλακτικά) 39,67 49,19 

Εργασία τοποθέτηση μπουλόνια - μπουλόνια (εργασία) 28,22 34,99 

   ΣΥΝΟΛΟ: 34737,19 43074,12 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2244/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 42ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση κατολίσθησης και προστασία οδικού δικτύου στο Άγιο Νικόλαο 
Παραμυθιάς (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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 17167/17-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3192/17-12-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: … 

6. Την υπ’ αριθ. 179458/5829   από  14-12-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

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

2018ΕΠ53000001 και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Αποκατάσταση κατολίσθησης και προστασία οδικού δικτύου 

στον Άγιο Νικόλαο Παραμυθιάς (προμήθεια υλικών)». 

7. Την από  17-12-2020 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 κατολίσθησης σε τμήμα του οδικού δικτύου στον Άγιο Νικόλαο Παραμυθιάς, όπου έχει 

καταρρεύσει τμήμα του οδοστρώματος με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία. Απαιτείται να γίνει 

παρέμβαση σε δύο επίπεδα, στο πρώτο με συρματοκιβώτια και στο δεύτερο με οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ 

παράλληλα θα γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος και της τάφρου απορροής των ομβρίων. Σκοπός είναι 

η επαναφορά της πλήρους λειτουργικότητας και με ασφάλεια του οδικού δικτύου.       

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

και προστασία οδικού δικτύου στον Άγιο Νικόλαο Παραμυθιάς (προμήθεια υλικών)», σε βάρος των 

πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με 

Φ.Π.Α.)…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, λόγω 
εκτάκτων συνθηκών, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται 
κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κατολίσθησης και προστασία 
οδικού δικτύου στον Άγιο Νικόλαο Παραμυθιάς (προμήθεια υλικών)» βάσει της από 17-12-2020 τεχνικής 
έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση 
κατολίσθησης σε τμήμα του οδικού δικτύου στον Άγιο Νικόλαο Παραμυθιάς, όπου έχει καταρρεύσει τμήμα 
του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα την διακοπή της κυκλοφορίας και ως εκ τούτου απαιτείται παρέμβαση 
σε δύο επίπεδα, στο πρώτο με συρματοκιβώτια και στο δεύτερο με οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ 
παράλληλα θα γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος και της τάφρου απορροής των ομβρίων, με σκοπό 
την επαναφορά της πλήρους και ασφαλούς λειτουργικότητας του οδικού δικτύου.       
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ
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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. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2245/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 43ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Αγιά – Πέρδικα – Αρίλλα – 
Σύβοτα (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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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. 14919/15-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3197/17-12-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη: 

1. Το με αριθ. πρωτ. 125/12-10-2020  έγγραφο Του Προέδρου της Κοινότητας Πέρδικάς με το οποίο μας 

ενημερώνει ότι ο δρόμος από Αγιά- Πέρδικα- Αρίλλα –Σύβοτα είναι γεμάτος  λακκούβες, Το γεγονός ότι είναι 

άμεση ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία του επαρχιακού οδικού δικτύου από Αγιά- Πέρδικα- Αρίλλα –

Σύβοτα και συγκεκριμένα λαμβάνοντας υπόψη τα εκτεταμένα προβλήματα με λακκούβες που εντοπίστηκαν 

μετά από αυτοψία τόσο για την καλύτερη ασφάλεια των οδηγών  καθίσταται επείγουσα και επιτακτική ανάγκη 

να γίνει η επούλωση των λακκουβών όσο το δυνατόν γρηγορότερα..  

2. Την  με  αριθμ. 161886/5208/11-11-2020 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 Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 

Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) με υποέργο : «Εργασίες επούλωσης οπών 

στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Αγιά- Πέρδικα- Αρίλλα –Σύβοτα»(παροχή υπηρεσιών) 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Εργασίες επούλωσης οπών στο επαρχιακό οδικό 

δίκτυο Αγιά- Πέρδικα- Αρίλλα -Σύβοτα(παροχή υπηρεσιών)» ΕΡΓΟ:  «Συντήρηση –αποκατάσταση εθνικού, 

επαρχιακού και λοιπού Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 

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

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, λόγω 
εκτάκτων συνθηκών, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται 
κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση –αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στο επαρχιακό 
οδικό δίκτυο Αγιά – Πέρδικα – Αρίλλα – Σύβοτα (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης 
(τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι 
ο δρόμος από Αγιά- Πέρδικα- Αρίλλα –Σύβοτα είναι γεμάτος λακκούβες και ως εκ τούτου υπάρχει άμεση 
ανάγκη επούλωσης αυτών, τόσο  για την εύρυθμη λειτουργία του προαναφερόμενου επαρχιακού οδικού 
δικτύου όσο και για την καλύτερη ασφάλεια των οδηγών. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2246/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 44ο 

Έγκριση του από 27-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-11-2020 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου 
της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση επέκτασης περιφερειακής οδού Θεσπρωτικού», 
προϋπολογισμού 570.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
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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. 24/1635/24-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση επέκτασης 
περιφερειακής οδού Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού 570.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 4161/10-09-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα 
με την μελέτη του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε ελέγχθηκε θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την 
αριθμ. πρωτ. 1258/29-01-2020 απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζηρού και 
βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. 
Πρέβεζας και του Δήμου Ζηρού, η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 4/41/07-
04-2020 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α.2018ΕΠ83000001 και τίτλο 
«Αποκατάσταση ζημιών εξαιτίας των ακραίων  καιρικών φαινομένων κατά το διάστημα 30-
11-2017 έως και 04-12-2017 στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας». Επίσης εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Πρέβεζας. 

6. Την αριθμ. 26/1791/16-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
προέκυψαν από την από 06-10-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5991/14-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
3151/14-12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
προς έγκριση, το από 27-11-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 25-11-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας με 
την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ», με μέση έκπτωση πενήντα επτά και εξήντα δύο 
εκατοστά επί τοις εκατό (57,62 %) και προσφερόμενο ποσό 194.833,04 € (χωρίς ΦΠΑ). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 27-11-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 
για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 92840, που διενεργήθηκε την 25-11-2020 για την 
κατασκευή του έργου Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση επέκτασης περιφερειακής οδού 
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Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού 570.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α.2018ΕΠ83000001 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών εξαιτίας των 
ακραίων καιρικών φαινομένων κατά το διάστημα 30-11-2017 έως και 04-12-2017 στην 
Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και 
αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, αναδεικνύεται 
προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ», με μέση έκπτωση 
πενήντα επτά και εξήντα δύο εκατοστά επί τοις εκατό (57,62 %) και προσφερόμενο ποσό 
194.833,04 € (χωρίς ΦΠΑ). 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (1o) 
Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την 
κατασκευή  του  έργου:<< Αποκατάσταση ζημιών εξαιτίας των ακραίων  καιρικών φαινομένων κατά 
το διάστημα 30-11-2017  έως και 04-12-2017 στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας >>Υποέργου:<< 
Αποκατάσταση επέκτασης περιφερειακής οδού Θεσπρωτικού>>.   
 

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας σήμερα στις 25-11-2020, ημέρα 
Τετάρτη  και ώρα 10:00 πμ οι: 
1. Μιράντα Νούτση , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Αρταίων, ως Πρόεδρος, 
2. Ιωάννης Καμπέρης , Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, ως μέλος, 
3. Άγγελος Σακκάς ,Πολιτικός Μηχανικός  Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Αρταίων, ως Μέλος 
της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την υπ’αρ.26/1791/16-10-2020(ΑΔΑ:ΨΦΘΘ7Λ9-ΚΞ7) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, μετά το από 6-10-2020 αποτέλεσμα 
κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική 
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων που υποβλήθηκαν για τον 
ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την με αρ. 139193/4822/7-10-2020 
διακήρυξη(ΑΔΑΜ: 20PROC007434209 2020-10-07). 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, 
με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr, 
με αριθμό συστήματος 92840. 

Διαπιστώθηκε ότι υπέβαλλαν προσφορές επτά  (7) οικονομικοί φορείς, ως εξής (σύμφωνα με 
το χρόνο υποβολής): 
                                                                                                

                                                                        ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 17/11/2020 15:32:04 

2 ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.  17/11/2020 18:37:31 

3 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.  17/11/2020 19:31:44 

4 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18/11/2020 07:59:59 

5 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ 18/11/2020 09:16:22 

6 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  18/11/2020 09:27:51 

7 ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  18/11/2020 09:42:30 

 

Στην συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.β της διακήρυξης, η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική 
Προσφορά». 

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

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

  Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ  

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία προσφέροντα 
Ποσοστό   
Έκπτωσης  

1 172241 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  57,62 % 

2 172252  ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  56,18 % 

3        172198  
 

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

54,13 % 

4 172228  ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.  52,67 % 

5 172117  ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.  49,87 % 

6 172170  ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  43,59 % 

7 171758  ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.  35,73 % 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας 
τη σειρά μειοδοσίας, έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης, ήτοι την 
ΤΕΥΔ και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι: 
α)  όλοι οι οικονομικοί φορείς υπέβαλαν εγγυητικές επιστολές συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης του 

ΤΜΕΔΕ, οι οποίες φέρουν ψηφιακή υπογραφή και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η προσκόμιση 
πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 3.5.β της διακήρυξης. Η 
επιτροπή διαγωνισμού διαπίστωσε  την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών, μέσω της σχετικής 
ιστοσελίδας του ΤΜΕΔΕ (https://validate.tmede.gr). 

β)  δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για κανένα από τους διαγωνιζόμενους και συνεπώς όλες οι 
προσφορές είναι παραδεκτές. 

Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω «Πίνακα παραδεκτών προσφορών κατά 
σειρά μειοδοσίας»: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα 
Ποσοστό   
Έκπτωσης  

1 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  57,62 % 

2 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  56,18 % 

3 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

54,13 % 

4 ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.  52,67 % 

5 ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.  49,87 % 

6 ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  43,59 % 

7 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.  35,73 % 

     Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, και σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.η της διακήρυξης, 
η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του υποέργου:<<Αποκατάσταση 
επέκτασης περιφερειακής οδού Θεσπρωτικού>>του έργου:<< Αποκατάσταση ζημιών εξαιτίας των 
ακραίων  καιρικών φαινομένων κατά το διάστημα 30-11-2017  έως και 04-12-2017 στην Περιφερειακή 
Ενότητα  Πρέβεζας>> στον προσωρινό μειοδότη με την επωνυμία  <<ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ>> , ο 
οποίος προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα επτά και εξήντα δύο εκατοστά επί τοις εκατό (57,62 %) 
και προσφερόμενο ποσό 194.833,04 € (χωρίς ΦΠΑ). 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται σε τέσσερις (4) σειρές. 
                                                                 Πρέβεζα, 27-11-2020 

Η επιτροπή διαγωνισμού 
 
 

        Μιράντα Νούτση 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

Ιωάννης Καμπέρης 
           Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

Άγγελος Σακκάς 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

  

ΑΔΑ: Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ



-126- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2247/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 45ο 

Έγκριση του από 14-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-12-2020 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου 
της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση προσχώσεων, καθαρισμός κοίτης ρεμάτων-τάφρων και 
συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 208.455,67 € με 
ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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. 22/1430/28-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση προσχώσεων, καθαρισμός 
κοίτης ρεμάτων-τάφρων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού 208.455,67 € 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. 
3618/18-08-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη του έργου, όπως 
αυτή συντάχθηκε ελέγχθηκε θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 109021/3593/17-
08-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και με δαπάνη η οποία 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.018.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την με α/α 1293 και αρ. 
πρωτ. 66425/2608/02-06-2020 (ΑΔΑ: Ψ1Β47Λ9-ΟΞΨ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 
η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1314 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του 
έργου βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

6. Την αριθμ. 28/1929/06-11-2020 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 02-11-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5994/14-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
3154/14-12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
προς έγκριση, το από 14-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 09-12-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας 
«ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση εξήντα και δέκα επτά 
εκατοστά επί τοις εκατό (60,17 %) και προσφερόμενο ποσό 66.953,90 € (χωρίς ΦΠΑ). 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει το από 14-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 
για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 93422, που διενεργήθηκε την 09-12-2020 για την 
κατασκευή του έργου Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση προσχώσεων, καθαρισμός κοίτης ρεμάτων-
τάφρων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 208.455,67 
με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.018.01 του προϋπολογισμού 
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της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020, το οποίο επισυνάπτεται στην 
παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το 
οποίο, αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας «ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ», 
ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση εξήντα και δέκα επτά εκατοστά επί τοις εκατό (60,17 %) 
και προσφερόμενο ποσό 66.953,90 € (χωρίς ΦΠΑ). 

 Μειοψηφεί το μέλος της επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό έκπτωσης 
που πρόσφερε ο μειοδότης είναι πολύ μεγάλο (μεγαλύτερο του 60%) και σε συνδυασμό από 
την εμπειρία έργων που έχουν κατασκευαστεί (υπήρξαν χρονοτριβές, καθυστερήσεις, 
αναθεωρήσεις..) δεν καθιστούν την πρόταση φερέγγυα. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (1o) 
Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την 
κατασκευή  του  έργου: «ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΑΠ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», 
υποέργου: «ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ-ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ». 
 

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας σήμερα στις 9/12/2020, ημέρα Τετάρτη  

και ώρα 10:00 πμ οι: 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Πρέβεζας, ως 

Πρόεδρος, 

2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, ως μέλος, 

3. ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΒΑΓΓΕΛΑΚΗ, Μηχανολόγος Μηχανικός  Τ.Ε., υπάλληλος της Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Πρέβεζας, ως 

μέλος 

της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την υπ’αρ. 28/1929/06-11-2020 (ΑΔΑ: Ω89Θ7Λ9-1ΛΙ) 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, μετά το από 02-11-2020 (mimed-ecb-

a-2-id-aa-7601-eba-2020-11-02) αποτέλεσμα κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, συνήλθαμε σε συνεδρίαση, 

προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των 

οικονομικών φορέων που υποβλήθηκαν για τον ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με 

την με αρ. 154442 / 5323 /30-10- 2020 διακήρυξη(ΑΔΑΜ: 20PROC007562498 2020-10-30). 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με 

χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr, με 

αριθμό συστήματος 93422. 

Διαπιστώθηκε ότι υπέβαλλαν προσφορές δέκα  (10) οικονομικοί φορείς, ως εξής (σύμφωνα με 

το χρόνο υποβολής): 

                                                                                                

                                                                        ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΤΑΣΙΟΣ - ΠΟΛ/ΚΟΣ 
ΜΗΧ/ΚΟΣ - Ε.Δ.Ε 

30/11/2020 22:07:14 

2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ  01/12/2020 11:51:18 

3 Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ 
Ε.Ε  

01/12/2020 18:06:15 

4 ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 01/12/2020 20:08:14 

5 ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ  01/12/2020 21:00:28 

6 ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.  01/12/2020 21:23:24 

7 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  01/12/2020 23:26:01 

8 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ  02/12/2020 08:40:16 

9 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  02/12/2020 08:51:49 

10 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ  02/12/2020 09:12:20 
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Στην συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.β της διακήρυξης, η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική 
Προσφορά». 

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

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

  Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας: 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ  

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία προσφέροντα 
Ποσοστό   
Έκπτωσης  

1 174039  ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ 60,17 % 

2 173546  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ 60,01 % 

3 173975 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΤΑΣΙΟΣ -
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ - Ε.Δ.Ε 

57,22 % 

4 172395 Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ 
ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε 

56,79 % 

5 174162 ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε. 56,06 % 

6 174180 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  53,06 % 

7 174157 ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΡΙΒΑΣ - 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ 

47,90 % 

8 173707 ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ 

46,94 % 

9 172458 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

42,00 % 

10 173311 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  38,00 % 

 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας 

τη σειρά μειοδοσίας, έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης, ήτοι την 
ΤΕΥΔ και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι: 
α)  όλοι οι οικονομικοί φορείς υπέβαλαν εγγυητικές επιστολές συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης του 

ΤΜΕΔΕ, οι οποίες φέρουν ψηφιακή υπογραφή και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η προσκόμιση 
πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 3.5.β της διακήρυξης. Η 
επιτροπή διαγωνισμού διαπίστωσε  την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών, μέσω της σχετικής 
ιστοσελίδας του ΤΜΕΔΕ (https://validate.tmede.gr). 

β)  δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για κανένα από τους διαγωνιζόμενους και συνεπώς όλες οι 
προσφορές είναι παραδεκτές. 

Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω «Πίνακα παραδεκτών προσφορών κατά σειρά 
μειοδοσίας»: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα 
Ποσοστό   
Έκπτωσης  

1 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ 60,17 % 

2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ 60,01 % 

3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΤΑΣΙΟΣ - ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ - Ε.Δ.Ε 57,22 % 

4 Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε 56,79 % 

5 ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε. 56,06 % 
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6 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  53,06 % 

7 ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΡΙΒΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ 47,90 % 

8 ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 46,94 % 

9 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 42,00 % 

10 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  38,00 % 

    
  Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, και σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.η της διακήρυξης, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του υποέργου: «ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΑΠ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», υποέργου: «ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ-ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ»,  στον 
προσωρινό μειοδότη με την επωνυμία  «ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 
εξήντα και δέκα επτά εκατοστά επί τοις εκατό (60,17 %) και προσφερόμενο ποσό 66.953,90€ (χωρίς 
ΦΠΑ). 

 
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται σε τέσσερις (4) σειρές. 

                                                                           

Πρέβεζα, 14-12-2020 

Η επιτροπή διαγωνισμού 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ 
Πολιτικός Μηχανικός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ           
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΒΑΓΓΕΛΑΚΗ 
Μηχανολόγων Μηχανικών 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. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2248/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 46ο 

Έγκριση του από 17-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-12-2020 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων Καναλακίου Δήμου Πάργας», 
προϋπολογισμού € 59.500,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις 
περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 26/1793/16-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, και οι όροι αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του έργου 
«Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων Καναλακίου Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού € 
59.500,00 με ΦΠΑ. Επίσης ορίστηκαν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου για την 
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9779.01.004.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Π.Ε. Πρέβεζας (για 
ποσό 46.500,00 €) βάσει της αριθ. πρωτ. 92835/3420/15-07-2020 (ΑΔΑ:6ΕΗΡ7Λ9-Χ6Δ) 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας και 
τις πιστώσεις του ΚΑ 00-6737.004 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Πάργας 
(για ποσό 13.000,00 €) βάσει της αρ. πρωτ. 4649/Α312-22/5/2020 (ΑΔΑ:Ψ5ΑΟΩΞ0-ΒΧΑ) 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας 

7. Την αριθμ. 31/2124/01-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του 
Ν.4412/16), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων Καναλακίου Δήμου Πάργας», Προϋπολογισμού 
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) € 47.983,87 
και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 59.500,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και 
επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 5789/30-11-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την 
αριθμ. πρωτ. 11195/04-11-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Πάργας, βάσει της σχετικής Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 
26/1793/16-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και με δαπάνη η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9779.01.004.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2020 της Π.Ε. Πρέβεζας (για ποσό 46.500,00 €) βάσει της αριθ. πρωτ. 92835/3420/15-07-
2020 (ΑΔΑ:6ΕΗΡ7Λ9-Χ6Δ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας και τις πιστώσεις του ΚΑ 00-6737.004 του προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2020 του Δήμου Πάργας (για ποσό 13.000,00 €) βάσει της αρ. πρωτ. 4649/Α312-
22/5/2020 (ΑΔΑ:Ψ5ΑΟΩΞ0-ΒΧΑ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
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θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6044/17-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
3188/17-12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
προς έγκριση, το από 17-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 08-12-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ, ο 
οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης Πενήντα δύο επί τοις εκατό (52,00 %) στις 
τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 23.032,26  € χωρίς ΦΠΑ 
(28.560,00 € με ΦΠΑ). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 17-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-12-2020 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την κατασκευή 
του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων Καναλακίου Δήμου 
Πάργας», Προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση) € 47.983,87 και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 59.500,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9779.01.004.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Π.Ε. 
Πρέβεζας (για ποσό 46.500,00 €) και του ΚΑ 00-6737.004 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 
του Δήμου Πάργας (για ποσό 13.000,00 €), το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση 
και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός 
μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης πενήντα δύο επί τοις εκατό (52,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και 
προσφερόμενο ποσό 23.032,26  € χωρίς ΦΠΑ (28.560,00 € με ΦΠΑ). 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

που έγινε σύμφωνα με την διαδικασία «συνοπτικού διαγωνισμού» και με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» 

σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 125 του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου: 

«Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων Καναλακίου Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού 59.500,00 €, 

(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας σήμερα στις 08-12-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 

09:30 πμ οι: 

1. Νικόλαος Κατσάνος    ΠΕ  Αρχιτέκτων Μηχ/κός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας , ως Πρόεδρος, 

2. Σοφία Παπαγεωργίου ΠΕ  Αρχιτέκτων Μηχ/κός ,υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος, 

και 

3. Γλυκερία Βαγγελάκη  ΤΕ  Μηχανολόγος Μηχ/κός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος,  

της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αρ. πρωτ.  176867/5931/09-12-2020 απόφαση 

της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, μετά την αρ. 31/2124/01-12-2020 (θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης 17ο ) 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στα 

γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, για την διεξαγωγή δημοπρασίας για την κατασκευή του παραπάνω 

έργου. 

Μετά την κήρυξη της έναρξης παραλαβής των προσφορών από τον πρόεδρο της επιτροπής και αφού 

πέρασε η ώρα που τάχθηκε από την διακήρυξη της δημοπρασίας ως χρόνος λήξεως επιδόσεως 

προσφορών, χωρίς να εμφανισθεί κανείς ενδιαφερόμενος, ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε τη λήξη 

της παράδοσης των προσφορών. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με το 

πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε/Π.Ε. Πρέβεζας, και διαπίστωσε ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα  οι ακόλουθες 

προσφορές, οι οποίες παρελήφθησαν  από την επιτροπή διαγωνισμού: 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντος 
Τάξη 

Πτυχίου 
Κατη- 
γορία 

Αριθμός Πρωτοκόλλου  

1 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ 2η ΟΔΟ 180322/6011/15-12-2020 ΩΡΑ 9.00 π.μ 

2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ 1η ΟΔΟ 180446/6014/15-12-2020 ΩΡΑ 9.50 π.μ 

3 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ 2η ΟΔΟ 180455/6015/15-12-2020 ΩΡΑ 9.52 π.μ 

4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΙΝΑΣ  Εμπειροτεχνικό. –

Νομαρχ. Μητρώο 

53.000,00 € 

ΟΔΟ 180458/6016/15-12-2020 ΩΡΑ 9.55 π.μ 

5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 2η ΟΔΟ 180470/6017/15-12-2020 ΩΡΑ 9.57 π.μ 

 

Όλοι οι παραπάνω φάκελοι συμμετοχής αριθμήθηκαν με αύξοντα αριθμό κατάθεσης και 

μονογραφήθηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής. Ακόμη, καταγράφηκαν τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο 24.2 της διακήρυξης, και συγκεκριμένα το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) κάθε προσφέροντος. 
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Το σύνολο των υποβληθέντων προσφορών καταχωρήθηκε στον ακόλουθο «Πίνακα επίδοσης 

προσφορών»: 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντος 
Τάξη 

Πτυχίου 
Κατη- 
γορία 

ΤΕΥΔ      

1 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ 2η ΟΔΟ ΝΑΙ 

2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ 1η ΟΔΟ ΝΑΙ 

3 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ 2η ΟΔΟ ΝΑΙ 

4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΙΝΑΣ  Εμπειροτεχνικό. –

Νομαρχ. Μητρώο 

53.000,00 € 

ΟΔΟ ΝΑΙ 

5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 2η ΟΔΟ ΝΑΙ 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε (παρουσία διαγωνιζομένων) στην αποσφράγιση των 

οικονομικών προσφορών, στη μονογραφή τους, στην ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, και 

στην καταχώρηση στον ακόλουθο πίνακα , διαπιστώνοντας ότι υπάρχει ισοψηφία  για τις 

θέσεις 4-5: 
Α/Α Επωνυμία προσφέροντος Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) 

1 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ 36 

2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ 52 

3 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ 36 

4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΙΝΑΣ    

49 

5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 51 

 

Μετά από έλεγχο των οικονομικών προσφορών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των 

ποσοστών έκπτωσης,  διαπιστώθηκε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές ήταν έγκυρες.   

Η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω «Πίνακα προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας» (αρχίζοντας από 

την μικρότερη προσφορά): 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντος Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) 

1  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ  52 

2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 51 

3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΙΝΑΣ 49 

4-5 

ΙΣΟΨΗΦΙΑ 

ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ  

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ 

36 

36 

  

Κατόπιν, έγινε πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, ως προς την 

ορθή συμπλήρωση και υποβολή της ΤΕΥΔ. Από τον έλεγχο αυτό, που ολοκληρώθηκε αυθημερόν, 

διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για κανένα  διαγωνιζόμενο  και συνεπώς όλες οι 

προσφορές είναι παραδεκτές. 

    Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή  διενήργησε κλήρωση ,για την τέταρτη και πέμπτη θέση ,στο 

γραφείο του Προϊσταμένου Τ.Σ.Ε. της υπηρεσίας μας ,κου  Γεώργιου Λογοθέτη στις 17-12-2020 και 

ώρα 9.00,  ένώπιον των οικονομικών φορέων που ισοψήφησαν  και  οι οποίοι προσεκλήθησαν με το 

υπ’ αρ. πρωτ. 180753/6026/15-12-2020  έγγραφο  .Κληρώθηκε για την τέταρτη θέση , ο κος  Ηλίας 

Κατσιμπόκης ΕΔΕ , με   την Εταιρεία «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ» ,να  κατατάσσεται πέμπτη
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Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω «Πίνακα παραδεκτών προσφορών κατά 

σειρά μειοδοσίας»:  

Α/Α Επωνυμία προσφέροντος Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) 

1  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ 52 

2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 51 

3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΙΝΑΣ 49 

4 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ 36 

5 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ  36 

Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ. Η Επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω 

μειοδότη, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης Πενήντα δύο επί τοις εκατό (52,00 %) στις 

τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 23.032,26  € χωρίς ΦΠΑ (28.560,00 € με 

ΦΠΑ). 

 

 Πρέβεζα, 17-012-2020 
 Η Επιτροπή 
   
 1. Νικόλαος Κατσάνος 
   
 2. Σοφία Παπαγεωργίου  
   
 3.  Γλυκερία Βαγγελάκη   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2249/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 47ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις 
οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 72.000,00 με 
ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020, 11/48/27-07-2020 και 13/61/22-
10-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 26/1792/16-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, και οι όροι αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου 
«Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 
€ 72.000,00 με ΦΠΑ. Επίσης ορίστηκαν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου για την 
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.002.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Π.Ε. Πρέβεζας (για 
ποσό 54.000,00 €), βάσει της αριθ. πρωτ. 243308/810/14-02-2020 (Α/Α 684) απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας και τις 
πιστώσεις του ΚΑ 00.6737.002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Πρέβεζας 
(για ποσό 18.000,00 €), βάσει της αρ. πρωτ. 14700/2020 (Α/Α 484) απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6035/16-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
3181/17-12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«… Σας γνωρίζουμε ότι έχουν εκδοθεί οι παρακάτω αποφάσεις αναλήψεως: 

1. Η με αριθ. Πρωτ. 24330/810/14-02-2020 (Α/Α 684) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης 

Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας με την οποία αποφασίζει την δέσμευση πίστωσης (54.000,00 €) 

σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2012ΕΠ03000012  “Έργα Κεντρικών 

Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου”, έργο: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) του οικονομικού έτους 2020 και καταχωρήθηκε με α/α 647 

στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας και  

2. Η  με αρ. πρωτ. 14700/2020 (Α/Α 484)  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Πρέβεζας με την οποία αποφασίζει την δέσμευση πίστωσης (18.000,00 €) σε βάρος της πίστωσης του 

προϋπολογισμού εξόδων με  κωδικό 00.6737.002 του Προϋπολογισμού του 2020 του Δήμου Πρέβεζας και 

καταχωρήθηκε με α/α 484 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας  με 

ΑΑ Βεβ:533. 

Από τον Δήμο Πρέβεζας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η με αριθμ. 54/2020 μελέτη (με ΑΔΑ: 

6ΝΥΜΩΞΧ-Υ90)  του παραπάνω έργου προϋπολογισμού δημοπράτησης 72.000,00 €. Σε περίπτωση αγόνου 

της δημοπρασίας να εγκρίνετε την επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
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 Καταρτίζει τη διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του 
Ν.4412/16), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 
€ 72.000,00 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. 
6035/16-12-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύμφωνα με την αριθμ. 54/2020 μελέτη του 
έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 20465/21-10-2020 
(ΑΔΑ: 6ΝΥΜΩΞΧ-Υ90) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας, και 
βάσει της σχετικής Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 
26/1792/16-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.002.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Π.Ε. Πρέβεζας (για 
ποσό 54.000,00 €), βάσει της αριθ. πρωτ. 243308/810/14-02-2020 (Α/Α 684) απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας και τις 
πιστώσεις του ΚΑ 00.6737.002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Πρέβεζας 
(για ποσό 18.000,00 €), βάσει της αρ. πρωτ. 14700/2020 (Α/Α 484) απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας. 

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2250/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 48ο 

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. Φ.301/184/16-12-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες άρσης καταπτώσεων στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και καθαρισμού ρεμάτων από φερτά υλικά που 
προέκυψαν μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. Φ.301/185/16-
12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3180/17-12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 
Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει για έγκριση, την αριθμ. πρωτ. Φ.301/184/16-12-
2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων για 
επείγουσες εργασίες άρσης καταπτώσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και 
καθαρισμού ρεμάτων από φερτά υλικά που προέκυψαν μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα 
που έπληξαν την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-
06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. Φ.301/184/16-
12-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Μίσθωση μηχανημάτων για 
επείγουσες εργασίες άρσης καταπτώσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και καθαρισμού 
ρεμάτων από φερτά υλικά που προέκυψαν μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν 
την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, 
ως εξής: 

«………. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Ταχ. Δ/νση : Περδικάρη 8, Πρέβεζα  
Ταχ. Κωδ.  : 48100     
Πληροφορίες   : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Τηλέφωνο  : 26820 89012 - 2682362172  
Fax        : 2682362182 
Email          : v.nasi@php.gov.gr 

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
 
Πρέβεζα:  16-12-2020 
Αρ.Πρωτ.: Φ.301/184 
 
 
ΠΡΟΣ:   Οικονομική Επιτροπή 

Περιφέρειας Ηπείρου 
               
               Πλατεία Πύρρου 1      
               ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

 

 ΘΕΜΑ: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες άρσης καταπτώσεων στο επαρχιακό 
οδικό δίκτυο καθώς και καθαρισμού ρεμάτων από φερτά υλικά που προέκυψαν μετά από 
έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας» 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
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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 υπ΄αριθ. 33/2599/8-11-2019 (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 καταστάσεων (χιονοπτώσεις, 
καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λ.π), στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

10. Το Μητρώο ιδιοκτητών μηχανημάτων έργου, οχημάτων   για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε 
περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, 
σεισμοί δασικές πυρκαγιές τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου 
για το έτος 2020. 

11. Το γεγονός ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Π. Ε. Πρέβεζας δεν επαρκούν για την άμεση 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν παρουσιασθεί στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας. 

12. Το έκτακτο δελτίο της Ε.Μ.Υ. / Ε.Μ.Κ. σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται μεταβολή του καιρού από τις 
απογευματινές  ώρες της Πέμπτης 3-12-2020 έως και την Παρασκευή 4-12-2020, με βροχές και καταιγίδες 
κατά τόπους ισχυρές που πιθανώς να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις.  

13. Λόγω της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε από τα έντονα και απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα που 
επικράτησαν ήτοι 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  Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας απαιτείται να γίνουν άμεσες 
ενέργειες προς αντιμετώπιση των καταστάσεων και αποκατάσταση των ζημιών. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

1. Την απευθείας ανάθεση στις κατωτέρω  εταιρείες-φυσικά πρόσωπα ήτοι : 
Α/
Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Δ/ΝΣΗ 
Α.Φ.Μ. 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 ΤΕΡΝΕΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
017869035 

ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΣ 
Δ.ΠΑΡΓΑΣ 

→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ  ΜΕ-

34065 

→ ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ   ΜΕ- 

50937 

→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ  ΡΖΕ-3779 

5.000€ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΑΜΠΟΥ 

ΦΑΝΑΡΙΟΥ 

2 
ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 

004256334 
ΠΡΕΒΕΖΑ 

Δ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

→ ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 15642 

→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

ΕΡΠΥΣΤΡ/ΡΟΣ  ΜΕ 116298 
10.000€ 

8Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ 
ΟΔΟ  ΛΟΥΡΟΣ - 

ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΛΟ 
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→ ΕΝΑΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 

ΜΕ 121449 

→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΙΖ 8291 

→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΡΖΑ 7176 

3 ΓΚΙΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
042398716 
ΑΝΘΟΥΣΑ 
Δ.ΠΑΡΓΑΣ 

→ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 

47461 

→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ 

123732  

→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ 

ΙΝ 9735 

7.000€ 
5Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ 

ΟΔΟ ΠΑΡΓΑ - ΑΓΙΑ 

4 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ 
800814220 
ΠΡΕΒΕΖΑ 

Δ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

→ ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ- 

91400 

→ ΕΝΑΣ  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ- 

34050  

→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΜΕ 110758 

→ ΕΝΑΣ  ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ  ΜΕ – 

50933 

→ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΦΟΡΤΗΓΑ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ 

      ΙΝΒ – 2335, ΡΖΗ – 8809, ΡΖΗ 

– 3720 & ΡΖΗ 2920 

10.000€ 
10Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ 

ΟΔΟ  ΣΤΕΦΑΝΗ - 
ΑΣΣΟ 

5 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ 
094244018 
ΠΡΕΒΕΖΑ 

Δ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ- 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ME 34079 

→ ΕΝΑΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 

ΜΕ 29032 

→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ 40139 

→ ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 34080 

→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΡΖΑ 5486 

→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΙΖ 6545 

5.000€ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΡΟΥ 

6 
ΗΛΙΑΣ & ΙΩΣΗΦ 

 ΜΠΕΪΝΤΑΡΗΣ Ο.Ε. 

999033129 
ΠΡΕΒΕΖΑ 

Δ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΜΕ -116292 

→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ –ΜΕ 40183 

→ ΕΝΑΣ  ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ -

121428 

→ ΕΝΑ  ΦΟΡΤΗΓΟ  ΡΖΗ – 6300 

3.000€ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΥΤΙΚΑ 

- ΚΑΝΑΛΙΟΥ 

7 ΤΣΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
045707338 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ 
Δ.ΖΗΡΟΥ 

→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ- 

40166 

→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-

ΦΟΡΤΩΤΗΣ  ΜΕ -34057 

→ ΕΝΑ  ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΚΒ - 9852 

3.000€ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 

8 ΜΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
075001783 

ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ 
Δ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ- 40194 

→ ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ   ΜΕ -

44787 

→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ  ΡΖΚ-1292 

5.000€ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΣΤΕΦΑΝΗΣ 

9 ΣΟΥΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
041788690 
ΠΡΕΒΕΖΑ 

Δ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

→ ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ  ΜΕ 

110775 

→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΜΕ 91399 

→ ΔΥΟ ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΗ 3298 & 

ΙΖ 8096 

2.000€ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  

που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποκαταστήσουν άμεσα τις ζημιές που προκλήθηκαν στις ως άνω 
αναφερόμενες περιοχές της Π.Ε. Πρέβεζας  και ότι άλλο απαιτηθεί από 16-12-2020 και μέχρι το πέρας της 
ολοκλήρωσης των επειγουσών εργασιών,  για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.  

2. Εγκρίνουμε τις ανωτέρω δαπάνες και τη διάθεση πιστώσεων, για τη μίσθωση ιδιωτικών οχημάτων 
με σκοπό την άρσης καταπτώσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και καθαρισμού ρεμάτων από 
φερτά υλικά που προέκυψαν μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας, σε βάρος του έργου  με 2018ΕΠ83000001 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών εξαιτίας των 
ακραίων καιρικών φαινομένων κατά το διάστημα 30-11-2017 έως 04-12-2017 στην Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας» της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου (Υποέργο: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες άρσης 
καταπτώσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και καθαρισμού ρεμάτων από φερτά υλικά που 
προέκυψαν μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας»).  

Η ακριβής δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά μετά το πέρας των εργασιών. 
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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 
         
  

              ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
 

…………». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2251/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 49ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών  
δημοσίευσης προκηρύξεων 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/04-
03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020, 11/48/27-07-2020, 13/61/22-10-2020 και 15/67/07-12-
2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης 5ης και 6ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6401/14-12-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 3156/15-12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: …  

4. Την αρ. πρωτ. 51675/2008/06-05-2020 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας για τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού 

διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της  Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 

καθώς και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Ν. Πρέβεζας, ο οποίος απέβη άγονος.     

5. Την αρ. πρωτ. 94197/3457/17-07-2020 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας για τη διενέργεια επαναληπτικού δημόσιου 

μειοδοτικού διαγωνισμού  για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της  Περιφερειακής 

Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Ν. Πρέβεζας, ο οποίος επίσης απέβη 

άγονος. 

6. Την αρ. 20/1309/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία ματαιώνεται η 

διενεργηθείσα μειοδοτική δημοπρασία, επειδή και η αρχική και η επαναληπτική κατέστησαν άγονες, δεδομένου ότι 

δεν κατατέθηκε καμία αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

7. Το γεγονός ότι οι προβλεπόμενες δημοσιεύσεις των σχετικών προκηρύξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 

242/1996, βαρύνουν τον τελικό μειοδότη, πλην όμως λόγω της ματαίωσης του υπόψη διαγωνισμού,, η εν λόγω δαπάνη 

βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. 

8. Την ανάγκη πραγματοποίησης δαπάνης για την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών δημοσίευσης προκηρύξεων της 

Π.Ε. Πρέβεζας. 

9. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας,  οικ.  έτους 2020. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης δημοσίευσης των με αρ. πρωτ.  ττ.  51675/2008/06-05-2020 

και ττ 94197/3457/17.07.2020 προκηρύξεων της Π.Ε. Πρέβεζας, που αφορούν τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού 

διαγωνισμού  για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της  Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας , 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Ν. Πρέβεζας, καθώς και την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 471,20 

ευρώ για την πληρωμή των δικαιούχων, ήτοι των τοπικών εφημερίδων "ΒΗΜΑ της Πρέβεζας" και "ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ" 

στις όποιες έγιναν οι σχετικές δημοσιεύσεις.…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης συνολικού ποσού 471,20 € καθώς και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Πρέβεζας οικ. έτους 2020 (ΕΦ 072 και ΚΑΕ 0841), για την πληρωμή των δικαιούχων, ήτοι των τοπικών 
εφημερίδων "ΒΗΜΑ της Πρέβεζας" και "ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ" στις όποιες έγιναν οι σχετικές δημοσιεύσεις των 
με αρ. πρωτ. ττ  51675/2008/06-05-2020 και ττ 94197/3457/17.07.2020 προκηρύξεων της Π.Ε. Πρέβεζας, 
που αφορούν τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη 
στεγαστικών αναγκών της  Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του 
ΚΕΣΥ Ν. Πρέβεζας. 
…………………………………………………………………………………………….………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2252/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 50ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός και σηματοδότηση μονοπατιού από Βοβούσα 
(Ανατολικό Ζαγόρι) έως Σαραντάπορο (Δήμος Κόνιτσας) περίπου 60 χιλιόμετρα (παροχή 
υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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. 13730/15-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 3176/17-12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη: 

1. Μετά τα αιτήματα του Ορειβατικού Συλλόγου του Ανατολικού Ζαγορίου  για τα προβλήματα που έχουν 

δημιουργηθεί στη διαδρομή  από Βοβούσα (Ανατολικό Ζαγόρι) έως Σαραντάπορο (Δήμος Κόνιτσας)περίπου 

60 χιλιόμετρα από την πυκνή βλάστηση και την καταστροφή  τμηματικά του μονοπατιού. Και μετά από αυτοψία 

υπαλλήλου της υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι  το μονοπάτι  αυτό  χρησιμοποιείται  και ως περιπατητική 

διαδρομή δια τους ορειβάτες που ανεβαίνουν προς το βουνό για τους λόγους αυτούς , πρέπει να καθαριστεί  να 

κοπούν κάποια δέντρα και θάμνοι που βρίσκονται κατά μήκος και να απομακρυνθούν όλα τα ξερά κλαδιά που 

υπάρχουν μέσα σε αυτό ,και να τοποθετηθούν πινακίδες ,ώστε να προστατεύουμε τον χώρο από τυχόν 

πυρκαγιά, αλλά και την διαπλάτυνση του μονοπατιού τμηματικά με εργάτες χωρίς την τη χρήση μηχανικών 

μέσων.  

 2. Την  με  αριθμ. : 147562/4805/19-10-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

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

αναγκών και ειδικών δράσεων  Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.). με υποέργο «Καθαρισμός και 

σηματοδότηση  μονοπατιού από Βοβούσα (Ανατολικό Ζαγόρι) έως Σαραντάπορο(Δήμος Κόνιτσας)περίπου 60 

χιλιόμετρα(παροχή υπηρεσιών)»  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Καθαρισμός και σηματοδότηση  μονοπατιού από 

Βοβούσα (Ανατολικό Ζαγόρι) έως Σαραντάπορο(Δήμος Κόνιτσας)περίπου 60 χιλιόμετρα(παροχή υπηρεσιών)» 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με 

Φ.Π.Α.). …». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
επεσήμανε ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του 
υποέργου, λόγω εκτάκτων συνθηκών, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων 
ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων  
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Καθαρισμός και σηματοδότηση μονοπατιού από Βοβούσα (Ανατολικό Ζαγόρι) έως 
Σαραντάπορο (Δήμος Κόνιτσας) περίπου 60 χιλιόμετρα (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της 
σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή στη διαδρομή από Βοβούσα (Ανατολικό Ζαγόρι) έως 
Σαραντάπορο (Δήμος Κόνιτσας) δημιουργήθηκαν προβλήματα από την πυκνή βλάστηση και 
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την τμηματική καταστροφή του μονοπατιού, το οποίο χρησιμοποιείται  και ως περιπατητική 
διαδρομή για τους ορειβάτες που ανεβαίνουν προς το βουνό και ως εκ τούτου απαιτείται η κοπή 
των δέντρων και θάμνων που βρίσκονται κατά μήκος,  η απομάκρυνση όλων των ξερών κλαδιών  
που υπάρχουν καθώς και η τοποθέτηση πινακίδων, για την προστασία του  χώρου από τυχόν 
πυρκαγιά, αλλά και την διαπλάτυνση του μονοπατιού τμηματικά, με εργάτες, χωρίς τη χρήση 
μηχανικών μέσων. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 
  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2253/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 51ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του 
μεταχρωματικού έλκους κατά μήκος του Μετσοβίτικου ποταμού στα όρια Τ.Κ. 
Βοτονοσίου, Χρυσοβίτσας, Μικρού και Μεγάλου Περιστερίου (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
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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. 13697/15-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 3179/17-12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη: 

1.  Το με αριθ. Πρωτ.128944/ 12-10-2020  έγγραφο  του Δασαρχείου Μετσόβου για την διάθεση πίστωσης για 

την κοπή των πλατάνων  προσβεβλημένων από το μεταχρωματικό έλκος κατά μήκος του Μετσοβίτικου 

ποταμού στα όρια Τ.Κ Βοτονοσίου, Χρυσοβίτσα Μικρού και Μεγάλου Περιστερίου , λαμβάνοντας υπόψη την 

ταχεία εξάπλωση της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους  ,έχουμε διαπιστώσει μετά από αυτοψία  ότι 

έχουμε πολλά ξερά πλατάνια στην συγκεκριμένη  περιοχή . Επειδή τα δένδρα αυτά είναι μεγάλα και ξηρά , 

ενέχει μεγάλο κίνδυνο με  έντονα καιρικά φαινόμενα να έχουμε την πτώση αυτών μέσα στο ποτάμι με 

αποτέλεσμα  να έχουμε μεγάλα προβλήματα, προς αποφυγή αυτών των φαινομένων χρειάζεται άμεσα η ανάγκη 

κοπής , απομάκρυνσης και καύσης των δέντρων πλατάνων εκατέρωθεν του ποταμού.  

2. Την  με  αριθμ. : 146770/4778/19-10-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

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

αναγκών και ειδικών δράσεων   Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022». ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.). με υποέργο : «Κοπή  ξερών πλατάνων 

προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους  κατά μήκος του Μετσοβίτικου ποταμού στα 

όρια Τ.Κ Βοτονοσίου, Χρυσοβίτσα Μικρού και Μεγάλου Περιστερίου». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργο «Κοπή  ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την 

ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους  κατά μήκος του Μετσοβίτικου ποταμού στα όρια Τ.Κ Βοτονοσίου, 

Χρυσοβίτσα Μικρού και Μεγάλου Περιστερίου (παροχή υπηρεσιών)» .  ΕΡΓΟ: «Αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και ειδικών δράσεων   Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022». ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

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

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
επεσήμανε ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του 
υποέργου, λόγω εκτάκτων συνθηκών, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων 
ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων   
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»  για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Κοπή ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους κατά 
μήκος του Μετσοβίτικου ποταμού στα όρια Τ.Κ. Βοτονοσίου, Χρυσοβίτσας, Μικρού και Μεγάλου 
Περιστερίου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κατά μήκος του 
Μετσοβίτικου ποταμού στα όρια Τ.Κ Βοτονοσίου, Χρυσοβίτσα Μικρού και Μεγάλου Περιστερίου 
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υπάρχουν πολλά, μεγάλα και ξερά, προσβεβλημένα από την ασθένεια του μεταχρωματικού 
έλκους πλατάνια και υπάρχει κίνδυνος, μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα, πτώσης αυτών στο 
ποτάμι και τη δημιουργία προβλημάτων και ως εκ τούτου απαιτείται η άμεση κοπή, 
απομάκρυνση και καύση αυτών εκατέρωθεν του ποταμού. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2254/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 52ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή συρματοκιβωτίων επί της οδού Μικρό Περιστέρι – Ανθοχώρι (παροχή 
υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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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. 17137/18-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3204/18-12-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη: 

1.  Στην οδό από Μικρό Περιστέρι έως Ανθοχώρι μετά τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις και λόγω της 

γεωμορφολογίας του εδάφους ( υψηλά πρανή, έντονες κλίσεις, ανωφέρειες κλπ) εκδηλώθηκαν κατολισθήσεις 

με κατάρρευση των πρανών κατάντη  και ολίσθηση του καταστρώματος της οδού. Προκειμένου η οδός να 

συνεχίσει να κυκλοφορείται είναι αναγκαία η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από συρματοκιβώτια. 

2.  Την  με  αριθμ. : 182004/5925/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

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

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

2018ΕΠ53000001 με υποέργο: «Κατασκευή συρματοκιβωτίων επί της οδού Μικρό Περιστέρι – Ανθοχώρι 

(παροχή υπηρεσιών)» 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Κατασκευή συρματοκιβωτίων επί της οδού Μικρό 

Περιστέρι – Ανθοχώρι (παροχή υπηρεσιών) » του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού 

και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, 

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

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, λόγω 
εκτάκτων συνθηκών, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται 
κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή συρματοκιβωτίων επί της οδού 
Μικρό Περιστέρι – Ανθοχώρι (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή στην ως άνω οδό, λόγω 
των  τελευταίων έντονων βροχοπτώσεων και της γεωμορφολογίας του εδάφους (υψηλά πρανή, έντονες 
κλίσεις, ανωφέρειες κλπ) εκδηλώθηκαν κατολισθήσεις, με κατάρρευση των πρανών κατάντη και ολίσθηση 
του καταστρώματος της οδού, και ως εκ τούτου υπάρχει ανάγκη κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης από 
συρματοκιβώτια για την ασφαλή κυκλοφορία αυτής. 
………………………………………………………………………………………………………….………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2255/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 53ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μεταφορά προκατασκευασμένων οικίσκων για 
την προσωρινή στέγαση πληγέντων από τον σεισμό της 21ης Μαρτίου 2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
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: Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ



-157- 
 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (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 Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8126/18-12-2020 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 3220/18-12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: …  

4. Τις υπ΄ αριθμ. πρωτ.: Δ26/23097/Γ2.2/23-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΛΝ8465ΧΘΞ-ΨΑ1), Δ26/6770/Γ2.2/26-11-

2020 (ΑΔΑ: ΩΨ3Ξ465ΧΘΞ-Ω9Φ) και Δ26/23323/Γ2.2/26-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΨΕ465ΧΘΞ-7ΩΤ) 

Υπουργικές Αποφάσεις περί προσωρινής παραχώρησης προκατασκευασμένων οικίσκων τύπου container 

για την προσωρινή στέγαση πληγέντων κατοίκων από τον σεισμό της 21 ης  Μαρτίου 2020 

5. Τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες προσωρινής στέγασης πληγέντων κατοίκων από τον σεισμό της 21ης  

Μαρτίου 2020 

6. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 182969/5974/18-12-2020 απόφαση περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης & ορισμός 

αποφαινομένων οργάνων. 

Κατόπιν του 4ου και 5ου σχετικού, παρακαλούμε, όπως εγκρίνεται, λόγω του κατεπείγοντος,  τη δαπάνη και τη 

διάθεση πίστωσης 19.200,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (23.808,00 € με Φ.Π.Α.) του υποέργου: «Δαπάνη μεταφοράς 

προκατασκευασμένων οικίσκων για την προσωρινή στέγαση πληγέντων  από τον σεισμό της 21ης  Μαρτίου 

2020» 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». 

Η εν λόγω μεταφορά, από τις αποθήκες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην Π.Ε. Θεσπρωτίας 

και Πρέβεζας, σύμφωνα με τις ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις (4ο σχετικό) περί προσωρινής παραχώρησης 

προκατασκευασμένων οικίσκων τύπου container κρίνεται άμεση και επιτακτική για την κάλυψη των αναγκών 

προσωρινής στέγασης πληγέντων κατοίκων, των οποίων οι μόνιμες κατοικίες υπέστησαν βλάβες από τον 

σεισμό της 21 ης  Μαρτίου 2020 και χαρακτηρίστηκαν προσωρινά ακατάλληλες για χρήση.…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 19.200,00 € χωρίς ΦΠΑ (23.808,00 με ΦΠΑ) και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 
2020-2022», για τη μεταφορά προκατασκευασμένων οικίσκων για την προσωρινή στέγαση πληγέντων 
από τον σεισμό της 21ης  Μαρτίου 2020, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις αποθήκες του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών στην Π.Ε. Θεσπρωτίας και Πρέβεζας, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ.: 
Δ26/23097/Γ2.2/23-11-2020, Δ26/6770/Γ2.2/26-11-2020 και Δ26/23323/Γ2.2/26-11-2020 Υπουργικές 
Αποφάσεις περί προσωρινής παραχώρησης προκατασκευασμένων οικίσκων τύπου container, 
δεδομένου η εν λόγω μεταφορά, ότι κρίνεται άμεση και επιτακτική, για την κάλυψη των αναγκών 
προσωρινής στέγασης πληγέντων κατοίκων, των οποίων οι μόνιμες κατοικίες υπέστησαν βλάβες από τον 
σεισμό της 21 ης  Μαρτίου 2020 και χαρακτηρίστηκαν προσωρινά ακατάλληλες για χρήση. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2257/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση οριστικής παραλαβή της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Μελέτες 
ωρίμανσης για την επέκταση ΧΥΤΑ Ελληνικού & ΧΥΤΑ Καρβουναρίου», ανάδοχου 
Ένωσης Οικονομικών Φορέων «ΕΠΤΑ Α.Ε. - ENVIROPLAN A.E. - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΖΩΗ 
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 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. 17312/21-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 3225/21-12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«…. Σχετικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα εξής: 

 Το αντικείμενο της σύμβασης  αφορά την εκπόνηση των  μελετών  α)  για την  επέκταση του εν λειτουργία 

ΧΥΤΑ Ελληνικού, την αναβάθμιση της ΕΕΣ και την κατασκευή όλων των σχετικών έργων υποδομής. Ο 

σχεδιασμός της λεκάνης Β’ φάσης εξασφαλίζει τη διάθεση 280.410 m3 επιπλέον απορριμμάτων β) για την  

επέκταση του εν λειτουργία ΧΥΤΑ Καρβουναρίου, την αναβάθμιση της ΕΕΣ και την κατασκευή όλων των 

σχετικών έργων υποδομής. Ο σχεδιασμός της λεκάνης Β’ φάσης εξασφαλίζει τη διάθεση 389.414 m3 

επιπλέον απορριμμάτων.  

 Με την αρ. πρωτ. 36390/1299/22-3-2018  απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση 

πίστωσης ποσού 569.437,23 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΜΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 

2017ΜΠ03000000 με τίτλο : «Μελέτες ωρίμανσης για την επέκταση ΧΥΤΑ Ελληνικού & ΧΥΤΑ 

Καρβουναρίου»  και ορίσθηκε ως Προϊσταμένη Αρχή η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π. Ηπείρου   και Δ/σα 

Υπηρεσία το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος  αυτής.  

 Με την αρ. 11/586/23-3-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π. Ηπείρου, καταρτίστηκε η 

διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης άνω των 

ορίων (περ. 28 παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, για την επιλογή αναδόχου 

εκπόνησης της μελέτης «Μελέτες ωρίμανσης για την επέκταση ΧΥΤΑ Ελληνικού & ΧΥΤΑ Καρβουναρίου», 

προ εκτιμώμενης αμοιβής 567.479,81  € με ΦΠΑ  (457.645,01 € χωρίς ΦΠΑ 24% ).  

 Με την αρ. 27/1666/08-08-2018 (ΑΔΑ:ΩΘΤΧ7Λ9-86Ω) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  Π. 

Ηπείρου: α) εγκρίθηκε το ΙΙΙ Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας για την 

ανάθεση της μελέτης «Μελέτες ωρίμανσης για την επέκταση ΧΥΤΑ Ελληνικού & ΧΥΤΑ Καρβουναρίου», που 

διενεργήθηκε στις 17-5-2018 με α/α συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 72174  β)  κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα 

του διαγωνισμού στην ένωση οικονομικών φορέων ΕΠΤΑ Α.Ε.- ENVIROPLAN Α.Ε.- ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 

ΖΩΗ που συγκέντρωσε την μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία (U=80,12) και υπέβαλλε την πλέον 

συμφέρουσα οικονομική προσφορά ήτοι 364.177,83 € και μέση τεκμαρτή έκπτωση 20,42% επί της 

προεκτιμώμενης αμοιβής της Υπηρεσίας και γ) εγκρίθηκε η υπογραφή της  σύμβασης για την εκπόνηση 

της υπόψη μελέτης. 

 Η σύμβαση μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και του Δαμιανού Μπούρκα κοινού εκπροσώπου του 

αναδόχου υπογράφηκε την 15-11-2018 με συμβατική αμοιβή 364.177,83 χωρίς ΦΠΑ (451.580,51 € με 

ΦΠΑ).  

 Η συμβατική προθεσμία περαίωσης της μελέτης έληξε στις 15-8-2019. Με την αρ. 1144809/11167/20-8-

2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η εγκρίθηκε  παράταση της προθεσμίας περαίωσης μέχρι 

την 15-1-2020.  

 Με την αρ. 64142/6071/13-5-2019 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΗ εγκρίθηκε ο 1ος  Σ.Π της μελέτης συνολικού 

προϋπολογισμού  364.177,83 € χωρίς ΦΠΑ (451.580,51 € με ΦΠΑ) σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική 

δαπάνη,  για να συμπεριλάβει την δαπάνη εκτέλεσης γεωτεχνικών μελετών, ερευνών και εργασιών 

αναγκαίων για τον αξιόπιστο γεωτεχνικό σχεδιασμό των υπό μελέτη έργων.  

 Με τις με αρ. πρωτ. 4145/197/14-2-2019, 196875/19161/10-12-2019, 181117/17675/18-12-2019, 

176480/17311/11-12-2019, 204465/19806/20-1-2020, 204469/19807/20-1-2020 αποφάσεις της 
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Διευθύνουσας Υπηρεσίας εγκρίθηκαν οι τοπογραφικές, γεωτεχνικές  οριστικές μελέτες, τα τεύχη 

δημοπράτησης και το ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης  «Μελέτες ωρίμανσης για την επέκταση ΧΥΤΑ Ελληνικού & 

ΧΥΤΑ Καρβουναρίου» αντίστοιχα. 

Η  μελέτη -τεύχη και σχέδια -   παραδόθηκαν  κατά τα προβλεπόμενα στην σύμβαση από τον ανάδοχο 

οικονομικό φορέα στην Υπηρεσία  εμπρόθεσμα σύμφωνα με την 44607/4029/7-4-2020 εκδοθείσα βεβαίωση 

περαίωσης εργασιών. 

Μετά τα παραπάνω, ως αναθέτουσα αρχή της συμβάσης, σε εφαρμογή του άρθρου  189 παρ.3 του Ν.4412/2016   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την οριστική παραλαβή της μελέτης:  «Μελέτες ωρίμανσης για την επέκταση ΧΥΤΑ 

Ελληνικού & ΧΥΤΑ Καρβουναρίου» τελικής δαπάνης 364.177,83 € χωρίς ΦΠΑ (451.580,51 € με ΦΠΑ),  όπως 

εκπονήθηκε από τον ανάδοχο «ΕΠΤΑ Α.Ε.- ENVIROPLAN Α.Ε.- ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΖΩΗ», υποβλήθηκε, 

ελέγχθηκε  και θεωρήθηκε με τα σχέδια και τα τεύχη που περιλαμβάνονται στο σχετικό φάκελο στην Δ/νση  

Τεχνικών Έργων.   ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την οριστική παραλαβή της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Μελέτες 
ωρίμανσης για την επέκταση ΧΥΤΑ Ελληνικού & ΧΥΤΑ Καρβουναρίου», τελικής δαπάνης 
364.177,83 € χωρίς ΦΠΑ (451.580,51 € με ΦΠΑ),  όπως εκπονήθηκε από την ανάδοχο Ένωση 
Οικονομικών Φορέων «ΕΠΤΑ Α.Ε. - ENVIROPLAN A.E. - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ», υποβλήθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με τα σχέδια και τα τεύχη που 
περιλαμβάνονται στο σχετικό φάκελο στην Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2258/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης ρεμάτων και βελτίωση προσβάσεων 
παραγωγικών μονάδων στα όρια των Δ.Δ. Μελιανών και Παπαδάτων (παροχή 
υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 17330/21-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 3240/21-12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

6. Την υπ’ αριθ.  183416/5988  από   21-12-2020  απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  19.840,00€ με το 

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

2020ΕΠ53000001  και με τίτλο : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 

Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Εργασίες αποκατάστασης ρεμάτων και βελτίωση προσβάσεων παραγωγικών  

μονάδων στα όρια των Δ.Δ Μελιανών και Παπαδάτων  (παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από 21-12-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

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

μηχανήματα προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση, να αποκατασταθεί η βατότητα προς παραγωγικές μονάδες 

και να καθαριστούν ρέματα της περιοχής. Θα γίνουν εργασίες καθαρισμού της επιφάνειας του οδοστρώματος, 

διαμόρφωση των πρανών ανάντι και κατάντι καθώς και διάστρωση της επιφάνειας με υλικά της περιοχής 

προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η βατότητα. Στα ρέματα θα γίνουν εργασίες καθαρισμού των φερτών 

υλικών, των προσχώσεων και της βλάστησης που έχει αναπτυχθεί κατά μήκος της, προκειμένου να 

αποκατασταθεί η ροή των βρόχινων νερών.    

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης ρεμάτων και βελτίωση 

προσβάσεων παραγωγικών μονάδων στα όρια των Δ.Δ Μελιανών και Παπαδάτων (παροχή υπηρεσιών)», σε 

βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού:  19.840,00€ (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 19.840,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες 
αποκατάστασης ρεμάτων και βελτίωση προσβάσεων παραγωγικών μονάδων στα όρια των Δ.Δ. 
Μελιανών και Παπαδάτων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 21-12-2020 τεχνικής έκθεσης 
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες, με χωματουργικά 
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μηχανήματα, καθαρισμού της επιφάνειας του οδοστρώματος, διαμόρφωση των πρανών ανάντι 
και κατάντι, καθώς και διάστρωση της επιφάνειας με υλικά της περιοχής προκειμένου να 
βελτιωθεί η πρόσβαση, να αποκατασταθεί η βατότητα προς παραγωγικές μονάδες, να 
καθαριστούν τα ρέματα της περιοχής και να αποκατασταθεί η ροή των βρόχινων νερών με  
εργασίες καθαρισμού των φερτών υλικών, των προσχώσεων και της βλάστησης που έχει 
αναπτυχθεί. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2259/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση ομβροδεξαμενών και βελτίωση κτηνοτροφικών υποδομών στα όρια 
του Δ.Δ. Πλαταριάς (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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 17331/21-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3242/21-12-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: … 

6. Την υπ’ αριθ.   183414/5987 από   21-12-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  21.080,00€ με το ΦΠΑ 

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

2020ΕΠ53000001 και με τίτλο :  «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 

Ηπείρου 2020-2022» Υποέργο: «Αποκατάσταση ομβροδεξαμενών και βελτίωση κτηνοτροφικών 

υποδομών στα όρια του Δ.Δ Πλαταριάς (προμήθεια υλικών)». 

7. Την από  21-12-2020 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 έχουμε ως σκοπό 

την αποκατάσταση ομβροδεξαμενής που χρησιμοποιούν κτηνοτρόφοι της περιοχής, η οποία παρουσιάζει 

εκτεταμένες φθορές και διάβρωση των δομικών της στοιχείων. Θα γίνει αποκατάσταση στεγανοποίηση και θα 

τοποθετηθούν νέες κουρίτες για το πότισμα των ζώων. Θα γίνει επίσης βελτίωση της βατότητας προς 

παραγωγικές μονάδες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα προσπέλασης τόσο οι κτηνοτρόφοι όσο και οι έμποροι 

για την παραλαβή προϊόντων.     

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

και βελτίωση κτηνοτροφικών υποδομών στα όρια του Δ.Δ Πλαταριάς (προμήθεια υλικών)», σε βάρος των 

πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001,  προϋπολογισμού:  21.080,00€ (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 21.080,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ομβροδεξαμενών και βελτίωση 
κτηνοτροφικών υποδομών στα όρια του Δ.Δ Πλαταριάς (προμήθεια υλικών)», βάσει της από 21-12-2020 
τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια υλικών για την 
αποκατάσταση ομβροδεξαμενής η οποία  παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές και διάβρωση των δομικών 
της στοιχείων και χρησιμοποιείται  από κτηνοτρόφους της περιοχής και συγκεκριμένα αποκατάσταση, 
στεγανοποίηση και τοποθέτηση νέων κοριτών  για το πότισμα των ζώων, καθώς επίσης βελτίωση της 
βατότητας προς παραγωγικές μονάδες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα προσπέλασης, τόσο οι 
κτηνοτρόφοι όσο και οι έμποροι για την παραλαβή προϊόντων. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2260/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση εκτέλεσης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ιωαννίνων, λόγω μεταβίβασης οχήματος (ΕΔΧ -ταξί) σε νέο ιδιοκτήτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) 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 Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11654/21-12-2020 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3228/21-12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.),  
στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Κατόπιν α) της με αρ. 31/2480/21-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΦΒΖ7Λ9-ΟΒ5, ΑΔΑΜ:20AWRD006346452) απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής, περί κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  με Α/Α 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:71182, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 

Ιωαννίνων (Διακήρυξη με αρ.  88425/6164/12-06-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005123405) και β) της με  αρ. 5/2020 

πράξης του  Ελεγκτικού Συνεδρίου της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Νομού Ιωαννίνων, περί μη κωλύματος 

υπογραφής των σχετικών συμβάσεων, υπεγράφη  με τον ανάδοχο κ. Φίλη Αλέξανδρο του Αθανασίου, η με 

αρ.  38900/2846/12-03-2020 ΑΔΑΜ:20SYMV006442766σύμβαση για την εκτέλεση του δρομολογίουμε α/α: 

21 που αναφέρεται στο Τμήμα 10  του Παραρτήματος Iτης προαναφερόμενης διακήρυξης, με δηλωθέν όχημα 

το με αρ. κυκλοφορίας ΤΑΕ 5941 Ε.Δ.Χ όχημα (ταξί). 

Στην προαναφερόμενη σύμβαση, όπως και σε κάθε σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5.6  της διακήρυξης του διαγωνισμού,  προβλέπεται ότι «Σε περίπτωση 

πώλησης ή μεταβίβασης του οχήματος πριν ή κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο πωλητής υποχρεούται να: i. 

ενημερώσει εγγράφως τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν την αγοραπωλησία το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης 

Παιδείας & Απασχόλησης, της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων ii. προσθέσει στο πωλητήριο συμβόλαιο 

όρο ότι ο νέος ιδιοκτήτης αναλαμβάνει να τηρήσει(από την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου 

αγοραπωλησίας) τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή την υπάρχουσα σύμβαση 

καθώς και έχει τα ανάλογα δικαιώματα. Σε περίπτωση που ο ανωτέρω όρος δεν περιληφθεί στο συμβόλαιο 

αγοραπωλησίας τότε ο πωλητής ευθύνεται εξολοκλήρου για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά της Περιφέρειας». 

Την 4η /12/2020 κατατέθηκε στη γραμματεία της υπηρεσίας μας, από τον κ Φίλη, το από 04/12/2020 Ιδιωτικό 

συμφωνητικό (αρ. πρωτ. εισερχόμενου εγγράφου 174411/11246/04-12-2020), με τον κ. Γκόνδρα Θεόφιλο του 

Αθανασίου, κάτοικο Καρδαμιτσίων Ιωαννίνων (25ης Μαρτίου 12) ΑΦΜ 075408614 και ΔOY Ιωαννίνων, 

σχετικά με τη μεταβίβαση λόγω πώλησης από τον πρώτο, στον δεύτερο των συμβαλλομένων, του με αρ. 

κυκλοφορίας ΤΑΕ 5941 Δ.Χ. επιβατικού οχήματος (ταξί) και την αποδοχή από τον δεύτερο, όλων των 

υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από την προαναφερόμενη σύμβαση. 

Η υπηρεσία μας, με το με αρ. 174411/11246/07-12-2020 έγγραφό της, ενημέρωσε τον κ. Φίλη Αλέξανδρο, για 

την υποχρέωση υποβολής, από το νέο ιδιοκτήτη του οχήματος,  όλων των αποδεικτικών στοιχείων περί μη 

συνδρομής στο πρόσωπό του, των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, όπως αυτά 

περιγράφονται στην  παράγραφο 2.2.5.2  της προαναφερόμενης διακήρυξης. Ανταποκρινόμενος στην 

πρόσκλησή μας, ο κ. Γκόνδρας κατέθεσε στη γραμματεία, όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, την 16η/12/2020 (αρ. 

πρωτ. 181365/11654).  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και  : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2218/94, περί «Ίδρυσης Τοπικής Αυτοδιοικήσεως…», όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 

2240/91. 

2. Το Π.Δ. 140 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 

19/Α΄/01-02-1995), κατά το μέρος που ισχύει». 

4.  Τις διατάξεις του Ν.  2362/95, «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.247/ Α΄/27-11-1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ-143/ Α’/28-

6-14). 
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5. Τις διατάξεις  του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»  (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012). 

6. Τις διατάξεις του  Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄) 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/ Α΄/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 

και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010). 

9. Την υπ’ αριθμ. 50025/19-09-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-09-2018) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών – 

Εσωτερικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες», 

όπως ισχύει. 

10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις ‘Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Την με αρ. 38900/2846/12-03-2020 ΑΔΑΜ:20SYMV006442766) σύμβαση. 

12. Το από 04/12/2020 ιδιωτικό συμφωνητικό περί μεταβίβασης οχήματος, λόγω πώλησης. 

Παρακαλούμε όπως : 

Εγκρίνετε, την εκτέλεση του δρομολογίου με α/α 21 που αναφέρεται στο Τμήμα 10 του Παραρτήματος Ι της 

με αρ. 88425/6164/12-06-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005123405) διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 

Α/Α:71182, από το νέο ιδιοκτήτη του με αρ. ΤΑΕ 5941 οχήματος, κ. Γκόνδρα Θεόφιλο του Αθανασίου, με 

ΑΦΜ 075408614, και ΔOY Ιωαννίνων, κατόπιν υπογραφής  νέας σύμβασης, με του ίδιους όρους της αρχικής 

και για το εναπομένων χρονικό διάστημα ισχύος αυτής, ήτοι,  διάστημα 102 σχολικών ημερών (08/01/2021 

έως 31-08-2021). 

Η δαπάνη για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, ανέρχεται στο ποσό των 4.091,22 € πλέον Φ.Π.Α και 

καλύπτεται από τις εγκεκριμένες πιστώσεις της αρχικής σύμβασης.  …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την εκτέλεση του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ιωαννίνων, με α/α 21 που αναφέρεται στο Τμήμα 10 του Παραρτήματος Ι της με αρ. 
88425/6164/12-06-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005123405) διακήρυξης του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με Α/Α:71182, από το νέο ιδιοκτήτη του με αρ. ΤΑΕ 5941 οχήματος, κ. Γκόνδρα 
Θεόφιλο του Αθανασίου, με ΑΦΜ 075408614, και ΔOY Ιωαννίνων, κατόπιν υπογραφής  νέας 
σύμβασης, με του ίδιους όρους της αρχικής και για το εναπομένον χρονικό διάστημα ισχύος 
αυτής, ήτοι, διάστημα 102 σχολικών ημερών (08-01-2021 έως 31-08-2021). 

Επισημαίνεται ότι η δαπάνη για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, ανέρχεται στο ποσό 
των 4.091,22 € πλέον Φ.Π.Α. και καλύπτεται από τις εγκεκριμένες πιστώσεις της αρχικής 
σύμβασης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2262/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Έγκριση παράτασης της σύμβασης της Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου «Παροχή 
υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, των Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Ν. Πρέβεζας, έτους 2020». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 6465/21-12-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 3222/21-12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η 
Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση του συνημμένου, Πρακτικού αρ. ΙΙΙ/18-12-2020 της αρμόδιας 
επιτροπής διεξαγωγής του εν θέματι διαγωνισμού, με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για την τρίμηνη 
παράταση της αρ. πρωτ. 82186/3132/30-06-2020 σύμβασης, ήτοι από 01-01-2021 έως 31-03-2021,  
καθότι η  εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία, για την ανάθεση των αντίστοιχων υπηρεσιών 
καθαρισμού των κτιρίων για το έτος 2021, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. 

Στο επισυναπτόμενο στην εισήγηση, Πρακτικό ΙΙΙ/21-12-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του 
διαγωνισμού, αναφέρονται επιλέξει τα εξής: 

«….      Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  I I I  

Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση του συνοπτικού ανοικτού 

μειοδοτικού διαγωνισμού, για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων της Περιφερειακής Ενότητας 

Πρέβεζας, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Ν. Πρέβεζας» 

προϋπολογισμού 31.815,00 ευρώ, πλέον φ.π.α. 24%, για το χρονικό διάστημα από 01.07.2020 έως 31.12.2020 με 

δικαίωμα τρίμηνης παράτασης. 

Στην Πρέβεζα, την 18η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε 

σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση της Προέδρου αυτής, στα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού - 

Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η Επιτροπή διενέργειας του συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων της Π. Ε. Πρέβεζας, των Διευθύνσεων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης και του ΚΕΣΥ Ν. Πρέβεζας, αξιολόγησης των προσφορών και 

εισήγησης για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 12/701/13-05-2020 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η γνωμοδότηση επί του αιτήματος του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Διοικ/κού - Οικονομικού, το οποίο διαβιβάσθηκε με το αρ. πρωτ. 182661/6446/18-12-2020 έγγραφο, για την 

παράταση της αρ. πρωτ. 82186/3132/30-06-2020 σύμβασης. 

Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 

1) Χαρμαντά Αγγελική, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Α', υπάλληλος της Δ/ νσης Διοικητικού - 

Οικονομικού, ως πρόεδρος. 

2) Κατωγιάννη Καλλιόπη, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με βαθμό Α', υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικού - 

Οικονομικού και 

3) Ναστούλη Αναστασία, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με βαθμό Α', υπάλληλος της Δ/ νσης Διοικητικού - 

Οικονομικού. 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 

α. Την αρ. πρωτ.: 57637/2312/19-05-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006736709) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 

για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 

των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.Σ.Υ Ν. Πρέβεζας, συνολικού 

προϋπολογισμού 31.815,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%. 

β. Την αρ. 16/974/29-06-2020 ( ΑΔΑ: ΩΛΦΕ7Λ9-Π5Α, ΑΔΑΜ: 20AWRD006938724) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 

των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.Σ.Υ Ν. Πρέβεζας, για το χρονικό 

διάστημα από 01.07.2020 έως 31.12.2020 και εφόσον ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης (τρίμηνη παράταση), η 

σύμβαση θα διαρκέσει έως 31.03.2021, στον οικονομικό φορέα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΤΑΣ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με ΑΦΜ: 997682670 Δ.Ο.Υ. Άρτας. 

γ. Την αρ. πρωτ. 82186/3132/30-06-2020 σύμβαση, Παροχής Υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων της 

Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του 

Κ.Ε.Σ.Υ. Ν. Πρέβεζας, συνολικού ποσού 26.040,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στο άρθρο 2 της οποίας 

ορίζεται ότι: 

 «1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από 01.07.2020 και λήγει την 31.12.2020.2. Δικαίωμα προαίρεσης: Η 

Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης, με μονομερή της 
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δήλωση (απόφαση) που εκδίδεται και κοινοποιείται στον ανάδοχο πριν από τη λήξη αυτής, για τρεις επιπλέον μήνες 

(παράταση), με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξης της αρχικής διάρκειας της σύμβασης.. Η ενεργοποίηση 

του δικαιώματος προαίρεσης εναπόκειται αποκλειστικά στη βούληση της Π. Ε. Πρέβεζας. Σε καμία περίπτωση ο 

παρών όρος δεν θεμελιώνει αξίωση του αναδόχου της σύμβασης για παράταση της αρχικής διάρκειάς της. ». 

δ. Την αρ. πρωτ. 160489/5573/09-11-2020 διακήρυξη με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων 

στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Νομού Πρέβεζας, για το έτος 2021», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 

50.702,40 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% εφόσον ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης.. 

ε. Την αρ. 31/2104/01-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αναδεικνύεται προσωρινός 

ανάδοχος του ανωτέρω υπό στ. (δ) έργου, ο οικονομικός φορέας «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ-

ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΤΑΣ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ». 

στ. Το αρ. πρωτ. 182661/6446/18-12-2020 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, με το οποίο η επιτροπή ενημερώνεται 

ότι δεν έχει ανακηρυχθεί οριστικός μειοδότης του ανωτέρω αναφερομένου έργου, ο οποίος έχει προκηρυχθεί (αρ. 

πρωτ. 160489/5573/09-11-2020 διακήρυξη) και ευρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης.  

Ομόφωνα αποφασίζει και εισηγείται 

1. Την παράταση της αρ. πρωτ. 82186/3132/30-06-2020 σύμβασης, παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των 

γραφείων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

και του Κ.Ε.Σ.Υ. Ν. Πρέβεζας, με τον αναδειχθέντα οριστικό μειοδότη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΤΑΣ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ», για χρονικό διάστημα τριών μηνών, ήτοι από 01-01-2021 

έως 31-03- 2021. 

2.  Κατά τον χρόνο της παράτασης ισχύουν οι όροι που προβλέπονται στην αρχική σύμβαση. 

3. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασία, η ανωτέρω παράταση, παύει αυτοδίκαια 

να ισχύει. 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλού ν, υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και υποβάλλεται στη Δ/ νση 

Διοικ/ κού - Οικ/ κού της Π.Ε. Πρέβεζας, για τις περαιτέρω ενέργειες. 

Πρέβεζα,  1 8 - 1 2 - 2 0 2 0  

Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  

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

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση της αρ. πρωτ. 82186/3132/30-06-2020 σύμβασης παροχής υπηρεσιών 
καθαρισμού των γραφείων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.Σ.Υ. Ν. Πρέβεζας, με τον ανάδοχο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΤΑΣ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ», για χρονικό διάστημα τριών 
μηνών, ήτοι από 01-01-2021 έως 31-03-2021, και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης, επειδή η 
εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία, για την ανάθεση των αντίστοιχων υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων 
για το έτος 2021, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, σύμφωνα και με το ανωτέρω (υπό στ. 5) Πρακτικό ΙΙΙ/21-
12-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ολοκλήρωσης της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας, η ανωτέρω 
παράταση, παύει αυτοδίκαια να ισχύει. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2264/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9ο 

Έγκριση παράτασης της σύμβασης της Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια 
υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για τα έτη 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

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

5. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 6470/21-12-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 3223/21-12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η 
Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση του συνημμένου, αρ. V/17.12.2020 Πρακτικού της αρμόδιας 
επιτροπής διεξαγωγής του εν θέματι διαγωνισμού, με το οποίο εισηγείται την παράταση της αριθμ. 
64003/2442/03.05.2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV004885248) σύμβασης προμήθειας α) πετρελαίου 
θέρμανσης, β) πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης απλής 95 οκτ., η οποία έχει συναφθεί 
μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας και του προμηθευτή Σμπόνια Κωνσταντίνου, καθώς 
δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας καυσίμων για τα έτη 2021 - 2022. 

Στο επισυναπτόμενο στην εισήγηση, Πρακτικό V/17-12-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του 
διαγωνισμού, αναφέρονται επιλέξει τα εξής: 

«….      Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο - V 

Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, του ανοικτού Διεθνή 

Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών της  Περιφερειακής  Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της», για 

τα έτη 2019 και 2020. 

 

Στην Πρέβεζα σήμερα την 17η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ., 

συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου αυτής, στα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού 

- Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, αξιολόγησης των 

προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση αυτού, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 29/1790/30-08-2018, 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν να γνωμοδοτήσει σχετικά με την αναγκαιότητα παράτασης της με αριθμ. 

64003/2442/03.05.2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV004885248) σύμβασης προμήθειας α) πετρελαίου θέρμανσης, β) 

πετρελαίου κίνησης και βενζίνης, η οποία έχει συναφθεί μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας και του 

προμηθευτή Σμπόνια Κωνσταντίνου, κατοίκου Καναλλακίου. 

Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 

1) Μπούρας Χαράλαμπος, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Πρέβεζας, Κλάδου ΠΕ Πολιτικών 

Μηχανικών, ως πρόεδρος της Επιτροπής, 

2) Ναστούλη Αναστασία, υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού, της Π. Ε. Πρέβεζας, Κλάδου ΤΕ 

Διοικητικού - Λογιστικού, ως μέλος. 

3) Κωνσταντή Κωνσταντίνα, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Πρέβεζας, Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - 

Λογιστικού, ως μέλος. 

Η επιτροπή, έλαβε υπόψη της τα εξής: 

1) Την αριθμ. 138505/4854/04.10.2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003788630) διακήρυξη ανοικτού διεθνούς 

ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού της Π. Ε. Πρέβεζας (Α/Α συστήματος: 60457) για την «Προμήθεια υγρών 

καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών 

Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της». 

2) Την αριθμ. 64003/2442/03.05.2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV004885248) σύμβασης προμήθειας α) πετρελαίου 

θέρμανσης, β) πετρελαίου κίνησης και βενζίνης. 

3) Την αριθμ. 125165/4594/15.09.2020 (20PROC007312846) Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 

Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2021 και 2022». 

4) Την αριθμ. 27/1875/27.10.2020 (ΑΔΑ: Ω6ΑΒ7Λ9-ΩΚ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου για την έγκριση των Πρακτικών Ι (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 

συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς και ΙΙ (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών), με την οποία 

αναδείχτηκε ως προσωρινός ανάδοχος ο Σμπόνιας Κωνσταντίνος για την Ομάδα Α (πετρέλαιο θέρμανσης) και την 

Ομάδα Β (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη απλή αμόλυβδη). 

5) Την αριθμ. 1213/38/07.01.2020 με α/α 31, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με 

α/α 202 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας. 

ΑΔΑ: Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ



-174- 
 

6) Την αριθμ. 4387/102/14.01.2020 με α/α 196, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με 

α/α 202 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας. 

5) Το αριθμ. 181715/6434/16.12.2020 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικ/κου – Οικ/κου 

του Τμήματος Προμηθειών, με το οποίο η επιτροπή ενημερώνεται ότι: 

α) Δεν έχει ανακηρυχθεί οριστικός μειοδότης του ανοιχτού, διεθνή, άνω του ορίου διαγωνισμού, ο οποίος 

έχει προκηρυχθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας με την ως άνω 3 σχετική και ο διαγωνισμός 

βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

β) Στη συναφθείσα σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 9 αυτής  «Διάρκεια της σύμβασης» ορίζεται ότι «μπορεί 

να παραταθεί, με μονομερή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον, για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή 

η ολοκλήρωση του νέου διαγωνισμού. Κατά το χρόνο της παράτασης, δεν θα υπάρξει υπέρβαση των ανά είδος 

ποσοτήτων, που καθορίζονται στην οικεία διακήρυξη.» 

 

Ομόφωνα Αποφασίζει και Εισηγείται: 

Την παράταση της αριθμ. 64003/2442/03.05.2020 (ΑΔΑΜ: 19SYMV004885248) σύμβασης προμήθειας α) 

πετρελαίου θέρμανσης, β) πετρελαίου κίνησης και βενζίνης, έως την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με 

τους όρους και τις προϋποθέσεις της. 

 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από  τα μέλη της επιτροπής και υποβάλλεται στο 

Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

Πρέβεζα,  1 7 - 1 2 - 2 0 2 0  

Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  

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

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση της αρ. πρωτ. 64003/2442/03.05.2020 (ΑΔΑΜ: 19SYMV004885248) σύμβασης 
προμήθειας α) πετρελαίου θέρμανσης, β) πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης απλής 95 οκτ., η 
οποία έχει συναφθεί μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και του προμηθευτή Σμπόνια 
Κωνσταντίνου, μέχρι την ολοκλήρωση της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας καυσίμων 
για τα έτη 2021 – 2022, σύμφωνα και με το ανωτέρω (υπό στ. 5) Πρακτικό V/17-12-2020 της Επιτροπής 
Διενέργειας του διαγωνισμού. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2265/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 10ο 

Έγκριση του από 17-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-12-2020 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Αντικατάσταση κουφωμάτων και εργασίες συντήρησης στο 1ο Δημοτικό 
Σχολείο Καναλακίου», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις 
περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 26/1762/16-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, και των όρων αυτής, μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του έργου 
«Αντικατάσταση κουφωμάτων και εργασίες συντήρησης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο 
Καναλακίου», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ. Επίσης ορίστηκαν οι εκπρόσωποι της 
Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

7. Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.012.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Π.Ε. Πρέβεζας (για 
ποσό 45.000,00 €), βάσει της αριθ.πρωτ. 92829/3418/15-07-2020 (Α/Α 1581) απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας και τις 
πιστώσεις του ΚΑ 00-6737.002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Πάργας 
(για ποσό 15.000,00 €), βάσει της αρ. πρωτ. 4.644/Α310-22/5/2020 απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας. 

8. Την αριθμ. 30/2037/19-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του 
Ν.4412/16), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Αντικατάσταση κουφωμάτων και εργασίες συντήρησης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο 
Καναλακίου», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και 
επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 5509/10-11-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την 
αριθμ. πρωτ. 10579/20-10-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Πάργας, βάσει της σχετικής Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 
26/1762/16-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και με δαπάνη, η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.012.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2020 της Π.Ε. Πρέβεζας (για ποσό 45.000,00 €) βάσει της αριθ. πρωτ. 92829/3418/15-07-
2020 (Α/Α 1581) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού 
ΠΕ Πρέβεζας και τις πιστώσεις του ΚΑ 00-6737.002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 
του Δήμου Πάργας (για ποσό 15.000,00 €) βάσει της αρ. πρωτ. 4.644/Α310-22/5/2020 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας. 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6074/21-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
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3243/21-12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
προς έγκριση, το από 17-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 17-12-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. Κουτσός Ρήγας, ο οποίος προσέφερε 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης τρία επί τοις εκατό (3 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης 
και προσφερόμενο ποσό 46.935,49 € χωρίς ΦΠΑ (58.200,01 € με ΦΠΑ). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 17-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-12-2020 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την κατασκευή 
του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντικατάσταση κουφωμάτων και εργασίες συντήρησης στο 1ο 
Δημοτικό Σχολείο Καναλακίου», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.012.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Π.Ε. 
Πρέβεζας (για ποσό 45.000,00 €) και του ΚΑ 00-6737.002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 
του Δήμου Πάργας (για ποσό 15.000,00 €), το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση 
και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός 
μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. Κουτσός Ρήγας, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
τρία επί τοις εκατό (3 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 
46.935,49 € χωρίς ΦΠΑ (58.200,01 € με ΦΠΑ). 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

που έγινε σύμφωνα με την διαδικασία «συνοπτικού διαγωνισμού» και με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» σύμφωνα 
με τα άρθρα 117 και 125 του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση κουφωμάτων και 
εργασίες συντήρησης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καναλακίου», προϋπολογισμού 60.000 € (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) 
 

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας σήμερα στις 17-12-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 

πμ οι: 

1. Σοφία Παπαγεωργίου, ΠΕ Αρχιτέκτονας, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Πρόεδρος, 

2. Πέτρος Βρέλλης, ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος, και 

3. Νικόλαος Κατσάνος, ΠΕ Αρχιτέκτονας, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος, και 

της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αρ. 177659/5949/9-12-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. 

Πρέβεζας, μετά την αρ. 2/140/20-1-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε 

σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, για την διεξαγωγή δημοπρασίας για την 

κατασκευή του παραπάνω έργου. 

Μετά την κήρυξη της έναρξης παραλαβής των προσφορών από τον πρόεδρο της επιτροπής, παρουσιάστηκαν και 

παρέδωσαν προσφορές οι παρακάτω εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντος 

1 Κουτσός Ρήγας 

2 Κουτσός Λάμπρος 

 

Αφού πέρασε η ώρα που τάχθηκε από την διακήρυξη της δημοπρασίας ως χρόνος λήξεως επιδόσεως προσφορών, 

χωρίς να εμφανισθεί άλλος ενδιαφερόμενος, ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε τη λήξη της παράδοσης των 

προσφορών. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με το πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε/Π.Ε. Πρέβεζας, 

και διαπίστωσε ότι δεν έχουν υποβληθεί άλλες προσφορές. 

Όλοι οι παραπάνω φάκελοι συμμετοχής αριθμήθηκαν με αύξοντα αριθμό κατάθεσης και μονογραφήθηκαν από 

τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής. Ακόμη, καταγράφηκαν τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύμφωνα με το 

άρθρο 24.2 της διακήρυξης, και συγκεκριμένα το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) κάθε 

προσφέροντος. 

Το σύνολο των υποβληθέντων προσφορών καταχωρήθηκε στον ακόλουθο «Πίνακα επίδοσης προσφορών»: 

 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντος 
Τάξη 

Πτυχίου 
Κατηγορία ΤΕΥΔ 

1 Κουτσός Ρήγας 53.000 ΟΙΚ ΝΑΙ 

2 Κουτσός Λάμπρος 53.000 ΟΙΚ ΝΑΙ 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε (παρουσία των διαγωνιζομένων) στην αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών, στη μονογραφή τους, στην ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, και στην καταχώρηση στον 

ακόλουθο πίνακα: 
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Α/Α Επωνυμία προσφέροντος Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) 

1 Κουτσός Ρήγας 3 % 

2 Κουτσός Λάμπρος 2 % 

 

Μετά από έλεγχο των οικονομικών προσφορών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των ποσοστών 

έκπτωσης,  διαπιστώθηκε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές είναι έγκυρες.   

Η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω «Πίνακα προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας» (αρχίζοντας από την 

μικρότερη προσφορά): 

 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντος Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) 

1 Κουτσός Ρήγας 3 % 

2 Κουτσός Λάμπρος 2 % 

 

Κατόπιν, έγινε πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, τυπικά ως προς την ορθή 

συμπλήρωση και υποβολή της ΤΕΥΔ και ουσιαστικά ως προς την ύπαρξη λόγων αποκλεισμού. Από τον έλεγχο 

αυτό, που ολοκληρώθηκε αυθημερόν, διαπιστώθηκε ότι όλες οι προσφορές είναι παραδεκτές. 

Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω «Πίνακα παραδεκτών προσφορών κατά σειρά 

μειοδοσίας»:  

 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντος Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) 

1 Κουτσός Ρήγας 3 % 

2 Κουτσός Λάμπρος 2 % 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο κ. Κουτσός Ρήγας. Η Επιτροπή 

διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης τρία επί τοις εκατό (3 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 

46.935,49 € χωρίς ΦΠΑ (58.200,01 € με ΦΠΑ). 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται σε τέσσερις (4) σειρές. 

 

 

Πρέβεζα, 17-12-2020 
Η Επιτροπή 

 
 

Σοφία Παπαγεωργίου 
 

Πέτρος Βρέλλης 
 

Νικόλαος Κατσάνος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2266/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 11ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. 
Πρέβεζας με τίτλο «Οριστική μελέτη δικτύου ποδηλατοδρόμων Νομού Πρέβεζας (Ιόνια 
Διαδρομή)», αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ» – 
«DELCO Ε.Π.Ε. Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6071/21-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3241/21-
12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του  Ν.  3852/2010  “Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης και  της  Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και 

ισχύει  

 Το Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Π.Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» όπως 

τροποποιήθηκε με την αρ. 202855/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/Β/2016) 

 Την αριθ. πρωτ. Δ17/04/17/ΦΝ 439.3/22-01-2007 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «Καθήκοντα και 

αρμοδιότητες των υπαλλήλων που ασκούν την επίβλεψη των μελετών». 

Με δεδομένα, 

1. Την από 12-03-2020 υπογραφείσα σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη 

της Π Ε Πρέβεζας Κου Ευστράτιου Ιωάννου και  του νόμιμου εκπροσώπου της ένωσης οικονομικών 

φορέων, «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ» – «DELCO Ε.Π.Ε. Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» Κου Δημητρίου Μαμουνή. 

2. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 44262 / 1035 / 06-04-2020 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τμήμα 

Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Πρέβεζας) ορίστηκε επιβλέπων της 

μελέτης ο κ.  Γεώργιος Λογοθέτης Πολιτικός Μηχανικός. 

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 41773 / 994 / 10-04-2020 απόφαση με τη οποία  εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα 

σύνταξης της μελέτης του θέματος. 

4. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 28578/11-06-2020 έγγραφο του μελετητή με το οποίο υποβάλει την 

προωθημένη αναγνωριστική μελέτη 

5. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 77998 / 2305 / 23-06-2020 απόφαση έγκρισης προωθημένης αναγνωριστικής 

μελέτης 

6. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 28634 / 25-06-2020 έγγραφο του μελετητή με το οποίο υποβάλει τη ΜΠΕ της 

μελέτης 

7. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 153320 / 3392 / 06-11-2020 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και 

Υδροοικονομίας της Π.Ε. Πρέβεζας για απαλλαγή περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

8. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 163750/5734/ 24-11-2020 έγγραφο εντολής εκπόνησης των οριστικών μελετών, 

και μετά:  

 Το με αριθμό πρωτοκόλλου 29173 / 19-11-2020 αίτημα, με το οποίο ο ανάδοχος αιτείται χορήγηση 

παράτασης προθεσμίας, στο οποίο ισχυρίζεται ότι δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί η παράδοση της 

τοπογραφικής μελέτης και της οριστικής συγκοινωνιακής μελέτης την 11η Δεκεμβρίου 2020 που είναι και 
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η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, λόγω του ότι η Π. Ε. 

Θεσσαλονίκης,  από 3-11-2020 βρίσκεται σε καθεστώς ολικής καραντίνας λόγω  covid-19, 

 Την με αριθμό 6 / 336 / 8-12-2020 (θέμα 17ο) ομόφωνη γνωμοδότηση υπέρ της χορήγησης παράτασης 

προθεσμίας, του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 

η άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι το αίτημα του αναδόχου είναι εύλογο, καθοριστικό και η καθυστέρηση δεν 

οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,  

εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση και την παράδοση της τοπογραφικής 

μελέτης και της οριστικής συγκοινωνιακής μελέτης της μελέτης με τίτλο: {Μελέτη Δικτύου Ποδηλατοδρόμων 

Νομού Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)}, Αναδόχου, συμπραττόντων γραφείων μελετών, «ΓΑΙΑ Α.Ε. 

ΜΕΛΕΤΩΝ» – «DELCO Ε.Π.Ε. Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» κατά 

δύο ( 2 ) μήνες, δηλαδή  μέχρι την 11-02-2021 διότι το αίτημα του αναδόχου θεωρείται εύλογο. 

Η παράταση προθεσμίας θα επηρεάσει τον χρόνο εκπόνησης και παράδοσης και των επόμενων σταδίων της 

μελέτης και κατά συνέπεια και τον χρόνο ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου, δηλαδή μέχρι 12-05-

2021 ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση και την παράδοση της 
τοπογραφικής μελέτης και της οριστικής συγκοινωνιακής μελέτης, της μελέτης της Π.Ε. 
Πρέβεζας με τίτλο «Οριστική μελέτη δικτύου ποδηλατοδρόμων Νομού Πρέβεζας (Ιόνια 
Διαδρομή)», αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ» – «DELCO 
Ε.Π.Ε. Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», κατά δύο (2) μήνες, ήτοι 
μέχρι την 20/12/2021, η οποία θα επηρεάσει τον χρόνο εκπόνησης και παράδοσης και των 
επόμενων σταδίων της μελέτης και κατά συνέπεια και τον χρόνο ολοκλήρωσης του μελετητικού 
αντικειμένου, δηλαδή μέχρι 12-05-2021, σύμφωνα και με την αριθμ. 6/336/08-12-2020 (θέμα 
17ο) ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, υπέρ της χορήγησης της παράτασης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2267/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 12ο 

Έγκριση 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

5. Την 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. 8144/21-12-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 3247/21-12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 4.227,51 € χωρίς Φ.Π.Α (5.242,11 € 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 5.242,11 € με Φ.Π.Α. καθώς και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση 
εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 
2018-2020» (Υποέργο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων  και  
ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά-αναλώσιμα κ.λ.π.) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 
έτους 2020»), για την προμήθεια ανταλλακτικών και για εργασίες συντήρησης – επισκευής για 
τα μηχανήματα και οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και ειδών 
συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ), όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω 
πίνακα: 

Α/Α 
ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-

ΟΧΗΜ. 
ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ-

ΟΧ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

1 ΚΗΙ 7413 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΣΙΛΑΝΣΙΕ, ΦΟΥΣΚΑ 276,14 € 342,41 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΦΟΥΣΚΑΣ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

67,50 € 83,70 € 

2 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
KRAFT - ΠΟΛΥΜΗΧΝΑΗΜΑ BENZ. 52cc 
ΔΙΑΡ.ΤΥΠ. 4 ΣΕ 1, MITSUBISHI - 
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ TLE-33 1,3HP 

555,00 € 688,20 € 
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3 ΚΗΗ 6027 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΣΜΑΝ – 
ΑΝΤ/ΣΗ ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΓΕΦΥΡΑΣ 
ΜΗΧΑΝΗΣ- ΑΝΤ/ΣΗ ΜΠΑΛΑΚΙΑ- 
ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ, ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΤ/ΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 
ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΕΞΑΓΩΓΗ 
ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ- ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΑΤΩΜΑΤΑ 
(ΣΑΠΙΣΜΑΤΑ), ΑΝΤ\ΣΗ ΚΡΕΜΑΓΙΕΡΑ - 
ΑΝΤΛΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

1.380,00 € 1.711,20 € 

4 ΚΗΥ 9176 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΝΙΚΟ SERVICE, ΑΝΤ/ΣΗ 
ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΤ/ΣΗ 
ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΨΑΛΙΔΙΩΝ-ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ 
ΑΞΟΝΑ ΠΙΣΩ - ΑΝΤ/ΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗ-
ΔΥΜΑΜΟ, ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ, ΑΝΤ/ΣΗ 
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΑΣΜΑΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝ/ΣΗ- 
ΑΝΤ/ΣΗ ΝΤΙΖΕΣ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ-
ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΒΡΟΦΡΕΝ-
ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤ/ΣΗ ΑΝΩ 
- ΚΑΤΩ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ-
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΡΕΜΑΓΙΕΡΑΣ 

1.948,87 € 2.416,60 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 4.227,51 € 5.242,11 € 

 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2268/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 13ο 

Έγκριση του Πρακτικού Νο4/21-12-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού 
Διεθνούς Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης 
«Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές 
Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Περιφέρεια Ηπείρου 
“Κοινωνική Σύμπραξη: ΠΕ Θεσπρωτίας”», προϋπολογισμού € 453.792,00 με ΦΠΑ, με 
Κωδικό ΟΠΣ 5029413 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και 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. 40/2748/12-12-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή διεξαγωγής του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 
του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς  τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), με σκοπό τη διανομή 
τους στους ωφελούμενους του Προγράμματος. 

6. Την αριθμ. 7/452/20-02-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2019, για το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
ΤΕΒΑ 2014-2020. 

7. Την αριθμ. 11/755/21-03-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ανοιχτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων για την υλοποίηση της Πράξης 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018 - 2019» - 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. Θεσπρωτίας”» προϋπολογισμού 
€ 453.792,00 με ΦΠΑ, με Κωδικό ΟΠΣ 5029413 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020. 

Επίσης, καταρτίσθηκε η διακήρυξη ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας 
σύμβασης άνω των ορίων του ως άνω διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, με τους όρους 
και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της 
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. 
πρωτ. 1089/20-03-2019 εισήγηση της υπηρεσίας, και σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 
32809/974/12-03-2019 (εισερχόμενο έγγραφο) της Διαχειριστικής Αρχής του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), με 
το οποίο διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για το Σχέδιο της Διακήρυξης. Η δαπάνη για τη 
διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, στον ΕΦ 071 & ΚΑΕ 9459.011.01 σύμφωνα 
με την αριθμ. 7/452/20-02-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και την Α/Α: 
884/04.03.2019 με αριθμ. πρωτ.: οικ. 28393/854/04.03.2019 απόφαση ανάληψης 
πολυετούς υποχρέωσης με α/α καταχώρησης 862 στο Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών 
πληρωμής της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

ΑΔΑ: Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ



-188- 
 

8. Την αριθμ. 21/1691/03-07-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο1/02-07-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του 
Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, βάσει της 
αριθμ. 46409/1328/02-04-2019 διακήρυξης της Π.Ε Θεσπρωτίας (Α/Α Συστ.: 72538) για την 
υλοποίηση της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – 
Περιφέρεια Ηπείρου “Κοινωνική Σύμπραξη: ΠΕ Θεσπρωτίας”», με Κωδικό ΟΠΣ 5029413 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» 
για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού € 453.792,00 με ΦΠΑ, σε βάρος 
των πιστώσεων του Ε.Φ. 071 & ΚΑΕ 9459.011.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, έτους 2019, και αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι, οι 
διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς, δεδομένου ότι καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης 
ως προς την πληρότητα των κατατεθέντων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών 
Προσφορών, οι δε οικονομικές τους προσφορές, ανά Τμήμα της αριθ. πρωτ. 
46409/1328/02-04-2019 διακήρυξης, είναι οι συμφερότερες, όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στην απόφαση 

9. Την αριθμ. 29/2370/03-10-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, σε 
συμμόρφωση προς την αριθμ. 1032/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016, με την οποία 
έγινε δεκτή η από 22-07-2019 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα με την 
επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και ακυρώθηκε μερικώς, κατά το σκεπτικό της, 
η αριθμ. 21/1691/03-07-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής: Α. Απορρίφθηκε η 
προσφορά του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ» για το Τμήμα Ζ (Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής) της αριθμ. 46409/1328/02-04-
2019 διακήρυξης του διαγωνισμού, και Β. Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος, για το Τμήμα 
Ζ (Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής) της διακήρυξης, ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με προσφορά ποσού € 43.895,56 χωρίς ΦΠΑ. 

10. Την αριθμ. 2/138/20-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, σε 
συμμόρφωση προς την αριθμ. 1030/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016, με την οποία 
έγινε δεκτή η από 22-07-2019 Προδικαστική Προσφυγή του Δημητρίου Κάκαβου, και 
ακυρώθηκε μερικώς, σύμφωνα με το σκεπτικό της, η αριθμ. 21/1691/03-07-2019 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής: Α. Απορρίφθηκε η προσφορά του διαγωνιζόμενου οικονομικού 
φορέα «Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για το Τμήμα Γ (Είδη Παντοπωλείου) της αριθμ. 
46409/1328/02-04-2019 (Α/Α Συστ.: 72538) διακήρυξης του ανωτέρω ανοιχτού διεθνούς 
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, και Β. Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος, για το 
Τμήμα Γ (Είδη Παντοπωλείου) της αριθμ. 46409/1328/02-04-2019 (Α/Α Συστ.: 72538) 
διακήρυξης του ανωτέρω ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, ο 
οικονομικός φορέας «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», με προσφορά ποσού 
31.813,09 € χωρίς ΦΠΑ. 

11. Την αριθμ. 2/134/20-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης 
και διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9459.14.001.01 του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, έτους 2020, για το 
ανεκτέλεστο υπόλοιπο στα πλαίσια της πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και 
βασικής υλικής συνδρομής 2018-2019» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΤΕΒΑ 2014-
2020, που ακολουθήθηκε από την με Α/Α: 374 με αριθμ. πρωτ.: 8673/1287/21-01-2020 
(ΑΔΑ: ΨΡ047Λ9-ΗΩΛ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α/α καταχώρησης 363 στο 
Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

ΑΔΑ: Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ
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12. Την αριθμ. 9/511/06-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
το Πρακτικό Νο2/01-04-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) 
της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με το οποίο:  

Α. Απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΠΙΝΔΟΣ», που είχε αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος για 
το τμήμα Α (Α1) Νωπό κρέας πουλερικών (κοτόπουλο) της αριθμ. 46409/1328/02-04-2019 
διακήρυξης του διαγωνισμού και εγκρίθηκε η κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της 
εγγύησης συμμετοχής του. 

Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του τμήματος Α (Α1) Νωπό κρέας πουλερικών 
(κοτόπουλο) της αριθμ. 46409/1328/02-04-2019 διακήρυξης του διαγωνισμού, η εταιρεία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που υπέβαλε 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του 
Πρακτικού Νο1/02-07-2019 της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, με ποσοστό 
έκπτωσης 20% και  προσφορά ποσού 63.954,18 € χωρίς ΦΠΑ. 

Β. Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, στους οικονομικούς φορείς, για τα 
Τμήματα Β (Χοιρινό νωπό άνευ οστών), Γ (Είδη Παντοπωλείου), Δ (ελαιόλαδο), Ε (Τυρί φέτα 
ΠΟΠ), ΣΤ (οπωρολαχανικά), Ζ (είδη βασικής υλικής συνδρομής) και Η (γραφική ύλη)  της 
αριθ. πρωτ. 46409/1328/02-04-2019 διακήρυξης και εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων με 
τους μειοδότες. 

13. Την αριθμ. 19/1182/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, σε 
συμμόρφωση προς την αριθμ. 690/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016, με την οποία 
έγινε εν μέρει δεκτή η από 23-04-2020 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ 
ΓΕΥΜΑΤΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε», και 
ακυρώθηκε μερικώς, σύμφωνα με το σκεπτικό της, η αριθμ. 9/511/06-04-2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής:  

Α. Απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων, που είχαν αναδειχθεί ανάδοχοι 
για τα Τμήματα: Β (Χοιρινό νωπό άνευ οστών), Γ (Είδη Παντοπωλείου), Δ (ελαιόλαδο), Ε 
(Τυρί φέτα ΠΟΠ) και ΣΤ (οπωρολαχανικά), της αριθ. πρωτ. 46409/1328/02-04-2019 
διακήρυξης. 

Β. Εγκρίθηκε η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση συμβάσεων για τα 
Τμήματα: Α (Α1) Νωπό κρέας πουλερικών (κοτόπουλο), Β (Χοιρινό νωπό άνευ οστών), Γ 
(Είδη Παντοπωλείου), Δ (ελαιόλαδο), Ε (Τυρί φέτα ΠΟΠ) και ΣΤ (οπωρολαχανικά), της αριθ. 
πρωτ. 46409/1328/02-04-2019 διακήρυξης, επειδή εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 
δεδομένου ότι η προμήθεια των τροφίμων αφορά σε απόρους και μάλιστα του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020», και δεδομένου ότι η 
ισχύς των υποβληθέντων προσφορών έχει λήξει, διαβιβάσθηκε η απόφαση προς την 
αρμόδια για τη διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας / Τμήμα Προμηθειών, ώστε, κατ' εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 97 του 
Ν 4412/2016, να ζητήσει εγγράφως από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία για τα εν λόγω Τμήματα, όπως αναλυτικά στην απόφαση αναφέρεται, είτε να 
παρατείνουν την προσφορά τους, είτε όχι, ώστε η διαδικασία να συνεχιστεί με όσους 
παρατείνουν τις προσφορές τους. 

Γ. Ειδικότερα για τα Τμήματα Ζ (είδη βασικής υλικής συνδρομής) και Η (γραφική ύλη) της 
αριθ. πρωτ. 46409/1328/02-04-2019 διακήρυξης, για τα οποία η εταιρεία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», είχε αναδειχθεί οριστικός ανάδοχος βάσει της αριθμ. 9/511/06-04-2020 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, κατά το μέρος της οποίας δεν ασκήθηκε προσφυγή, 
–σε περίπτωση που αποδεχθεί να παρατείνει την προσφορά της– να προχωρήσει η 
διαδικασία σύναψης των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με το νόμο. 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50524&tradingPartnerId=68942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Yr1F4HAZUEyg1yA9tp2CNQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50524&tradingPartnerId=68942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Yr1F4HAZUEyg1yA9tp2CNQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=NMifaCPYQgNhmyI3AFgA1A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=NMifaCPYQgNhmyI3AFgA1A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=NMifaCPYQgNhmyI3AFgA1A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26459&tradingPartnerId=38329&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=e22NCQBv6-Pk0R4w8KFllQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26459&tradingPartnerId=38329&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=e22NCQBv6-Pk0R4w8KFllQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26459&tradingPartnerId=38329&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=e22NCQBv6-Pk0R4w8KFllQ..
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14. Την αριθμ. 28/1942/06-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο3/05-11-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού του 
θέματος, σύμφωνα με το οποίο αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι, για τα Τμήματα: Α (Α1) 
Νωπό κρέας πουλερικών (κοτόπουλο), Β (Χοιρινό νωπό άνευ οστών), Γ (Είδη 
Παντοπωλείου), Δ (ελαιόλαδο), Ε (Τυρί φέτα ΠΟΠ) και ΣΤ (οπωρολαχανικά), της αριθ. πρωτ. 
46409/1328/02-04-2019 διακήρυξης, οι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στην απόφαση. 

15. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 25237/21-
12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3246/21-12-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 
Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… Μετά την αποσφράγιση από 

την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

που κατατέθηκαν στον Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό επιλογής αναδόχων έργου, 

για την προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής της Πράξης : “Αποκεντρωμένες 

Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών 

Μέτρων 2018-19 – Περιφέρεια Ηπείρου “Κοινωνική Σύμπραξη : ΠΕ Θεσπρωτίας ” με κωδικό ΟΠΣ 

5029413, σας αποστέλλουμε συνημμένο αρχείο με το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής, και παρακαλούμε 

για την  έγκρισή του ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει το Πρακτικό Νο4/21-12-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς 
Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, βάσει της αριθμ. 46409/1328/02-04-
2019 διακήρυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Α/Α Συστ.: 72538) για την υλοποίηση της Πράξης 
«Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες 
και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Περιφέρεια Ηπείρου “Κοινωνική Σύμπραξη: ΠΕ 
Θεσπρωτίας”», με Κωδικό ΟΠΣ 5029413 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού € 
453.792,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9459.14.001.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, έτους 2020,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην 
αποσφράγιση, καταγραφή και έλεγχο των φακέλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που 
προσκόμισαν οι προσωρινοί ανάδοχοι του διαγωνισμού, για τα Τμήματα: Α (Α1) Νωπό κρέας 
πουλερικών (κοτόπουλο), Β (Χοιρινό νωπό άνευ οστών), Γ (Είδη Παντοπωλείου), Δ (ελαιόλαδο), 
Ε (Τυρί φέτα ΠΟΠ) και ΣΤ (οπωρολαχανικά), της αριθ. πρωτ. 46409/1328/02-04-2019 
διακήρυξης, που αναδείχθηκαν βάσει του Πρακτικού Νο3/05-11-2020 της Επιτροπής 
Διενέργειας του διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 28/1942/06-11-2020 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο και για τους λόγους 
που αναλυτικά αναφέρει στο εν λόγω Πρακτικό, ομόφωνα εισηγείται: 

1. Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ», για το Τμήμα Α (Α1) 
Νωπό κρέας πουλερικών (κοτόπουλο) της διακήρυξης και την κατάπτωση της εγγύησης 
συμμετοχής της εταιρείας, συνολικής αξίας 1.689,45 € εκδοθείσα από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, η οποία είχε προσκομισθεί σύμφωνα με το άρθρο 72 στο 
αρχικό στάδιο του διαγωνισμού.  

Επιπροσθέτως, εφόσον δεν υπάρχει επόμενος μειοδότης στην κατάταξη για το τμήμα αυτό, 
ο Διαγωνισμός κρίνεται άγονος για το συγκεκριμένο τμήμα και κατά συνέπεια ματαιώνεται. 

2. Την κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια των τροφίμων και ειδών βασικής 
υλικής συνδρομής των αντιστοίχων  τμημάτων,  για τα  οποία οι διαγωνιζόμενοι  κατέθεσαν 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=NMifaCPYQgNhmyI3AFgA1A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=NMifaCPYQgNhmyI3AFgA1A..
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τις οικονομικότερες προσφορές & την ανάδειξη μειοδότη ανά ΤΜΗΜΑ και σύμφωνα με τον 
συνημμένο πίνακα 

 Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση, Πρακτικό Νο4/21-12-2020 της 
Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάση τιμής, βάσει της αριθμ. 46409/1328/02-04-2019 διακήρυξης της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας (Α/Α Συστ.: 72538) για την υλοποίηση της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες 
Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών 
Μέτρων 2018-2019 – Περιφέρεια Ηπείρου “Κοινωνική Σύμπραξη: ΠΕ Θεσπρωτίας”», με Κωδικό 
ΟΠΣ 5029413 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-
2020» για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 

Α. Απορρίπτεται η προσφορά της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ», η οποία είχε αναδειχθεί 
προσωρινός μειοδότης για το Τμήμα Α (Α1) Νωπό κρέας πουλερικών (κοτόπουλο) της 
διακήρυξης, βάσει της αριθμ. 28/1942/06-11-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, 
επειδή τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υπέβαλλε, δεν είναι πλήρη, σύμφωνα με τα 
σχετικώς οριζόμενα στη διακήρυξη, και συγκεκριμένα: 

Η ως άνω εταιρεία, κατά την αρχική της προσφορά είχε ως προμηθευτή για το Τμήμα Α (Α1) 
Νωπό κρέας πουλερικών (κοτόπουλο) της διακήρυξης, την εταιρεία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΠΙΝΔΟΣ». Σύμφωνα με τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, η ανάδοχος εταιρεία φέρεται να αλλάζει προμηθευτή, στην 
εταιρεία «ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ ΑΒΕΕ - ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ», χωρίς να 
ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή για την αλλαγή προμηθευτή και για τους λόγους τους οποίους 
προέβη στην αλλαγή αυτή. Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται στην σχετική Διακήρυξη 
μεταβολή από τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, χωρίς να αναφέρονται σοβαροί λόγοι 
που να πιστοποιούνται και από τον ίδιο τον παραγωγό - προμηθευτή του αναδόχου, ενώ 
επιπλέον δεν υποβλήθηκαν τα προβλεπόμενα ηλεκτρονικά δικαιολογητικά, όπως το ΕΕΕΣ της 
εταιρείας αυτής, καθώς ούτε και οι σχετικές Υπεύθυνες δηλώσεις.  

Εγκρίνει την κατάπτωση, υπέρ της αναθέτουσας αρχής, Περιφέρεια Ηπείρου / Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, της εγγύησης συμμετοχής του ως άνω οικονομικού φορέα «ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ 
ΓΕΥΜΑΤΩΝ», για το Τμήμα Α (Α1) της διακήρυξης, συνολικής αξίας 1.689,45 € εκδοθείσα από 
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η οποία είχε προσκομισθεί σύμφωνα με το άρθρο 72 
στο αρχικό στάδιο του διαγωνισμού. 

Β. Κηρύσσεται άγονος ο ως άνω διαγωνισμός, για το Τμήμα Α (Α1) Νωπό κρέας πουλερικών 
(κοτόπουλο) της αριθμ. 46409/1328/02-04-2019 διακήρυξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει 
επόμενος μειοδότης στην κατάταξη για το τμήμα αυτό. 

Γ. Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του ως άνω Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού, για τα Τμήματα: Β (Χοιρινό νωπό άνευ οστών), Γ (Είδη Παντοπωλείου), Δ 
(ελαιόλαδο), Ε (Τυρί φέτα ΠΟΠ) και ΣΤ (οπωρολαχανικά), της αριθ. πρωτ. 46409/1328/02-04-
2019 διακήρυξης, στους κάτωθι μειοδότες οικονομικούς φορείς: 

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 
ΠΟΣΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1. Β – ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ 
ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ 
58.386,03 

2. Γ – ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ 

ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΑΕ 
33.375,59 

3. Δ – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ 
40.372,64 

4. Ε – ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ 
ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ 

ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΑΕ 
31.749,28 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=NMifaCPYQgNhmyI3AFgA1A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=NMifaCPYQgNhmyI3AFgA1A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=NMifaCPYQgNhmyI3AFgA1A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=NMifaCPYQgNhmyI3AFgA1A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=NMifaCPYQgNhmyI3AFgA1A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Z7dnewhQMWSsMEBzX504LA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Z7dnewhQMWSsMEBzX504LA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Z7dnewhQMWSsMEBzX504LA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Z7dnewhQMWSsMEBzX504LA..
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5. ΣΤ - ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 

7.678,32 

 

 Εγκρίνει την ανάθεση της προμήθειας Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής της 
Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές 
Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Περιφέρεια Ηπείρου “Κοινωνική 
Σύμπραξη: ΠΕ Θεσπρωτίας”», με Κωδικό ΟΠΣ 5029413, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
στους ανωτέρω οικονομικούς φορείς, και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, με ποσά 
σύμφωνα με τις οικονομικές προσφορές τους, όπως αναφέρονται ανωτέρω, σε βάρος των 
εγκεκριμένων πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9459.14.001.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, έτους 2020, βάσει της αριθμ. 2/134/20-01-2020 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, και την με Α/Α: 374 με αριθμ. πρωτ.: 8673/1287/21-01-
2020 (ΑΔΑ: ΨΡ047Λ9-ΗΩΛ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α/α καταχώρησης 363 στο 
Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  0 4  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

Στην Ηγουμενίτσα 17.12.2020 ημέρα Πέμπτη συνήλθε η ανωτέρω επιτροπή διεξαγωγής 
διαγωνισμών της Π.Ε. Θεσπρωτίας που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 40/2827/12-12-2018 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την συνέχιση 

της Ηλεκτρονικής Ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018–2019 – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5029413» ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 395.561,08€, άνευ ΦΠΑ (453.792,00€ με ΦΠΑ) 
σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 46409/1328/02.04.2019 (Α/Α Συστήματος: 72538) διακήρυξη. 

  
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 
 

1). Τατσάκη Αγαθή, Πρόεδρος 

2). Δρίζης Δημήτριος, μέλος 
3). Τσουμέτη Αναστασία, μέλος 

 
άπαντες υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

 
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της: 

1).  την αριθμ. 29/2370/03.10.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου 

2).  την αριθμ. 2/128/20.01.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου 

3). το αριθμ. Πρωτ.: οικ.16460/2319/03.02.2020 έγγραφο του Τμ. Προμηθειών της Δ/νσης 
Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

4 τα Πρακτικά 01, 02 και 03 της Επιτροπής 
5). Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τους ακόλουθους μειοδότες: 
 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1 ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ 134683 

2 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 

136300 

3 ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΑE 134164 

 
Η πρόεδρος της Επιτροπής παρέλαβε, αρίθμησε τους φακέλους των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην  αποσφράγιση των φακέλων, τόσο ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, όσο και αυτών που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή, στην αξιολόγησή 
τους σε διαδοχικές συνεδριάσεις και στην καταγραφή τους στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ 

ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ 

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ 
ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΑE 

 ΤΜΗΜΑ 
Β – 

ΧΟΙΡΙΝΟ 
ΝΩΠΟ 

Δ – 
ΕΛΑΙΟΛΑ

ΔΟ 

Α – ΝΩΠΟ 

ΚΡΕΑΣ 

ΣΤ - 
ΟΠΩΡΟΛΑ
ΧΑΝΙΚΑ 

Γ – ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩ

ΛΕΙΟΥ 

Ε – ΤΥΡΙ 

ΦΕΤΑ ΠΟΠ 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Z7dnewhQMWSsMEBzX504LA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21GX8raUlYGts2oejR7jS1yw%7D&bid_number=%7B%21%21xG9kI5JAXvcAvKI7H12ctw%7D&_ti=877656605&oapc=14&oas=c7ddNeKe7Oj2lWj0lKmk5g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=NMifaCPYQgNhmyI3AFgA1A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=NMifaCPYQgNhmyI3AFgA1A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21GX8raUlYGts2oejR7jS1yw%7D&bid_number=%7B%21%21g-wSm7Z8KXGkkKqVi54tAA%7D&_ti=877656605&oapc=14&oas=8eVpJnlLKx0MweeqILSJUQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4178&tradingPartnerId=21949&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=n6Iugux_LIcj5CTtcc9mag..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21GX8raUlYGts2oejR7jS1yw%7D&bid_number=%7B%21%21ejR4cxYi7Y3AjX6d1rom8A%7D&_ti=877656605&oapc=14&oas=x0F95A9l33EpokXR6NRzNw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Z7dnewhQMWSsMEBzX504LA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Z7dnewhQMWSsMEBzX504LA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Z7dnewhQMWSsMEBzX504LA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=NMifaCPYQgNhmyI3AFgA1A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=NMifaCPYQgNhmyI3AFgA1A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=NMifaCPYQgNhmyI3AFgA1A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=NMifaCPYQgNhmyI3AFgA1A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=NMifaCPYQgNhmyI3AFgA1A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21315&tradingPartnerId=31196&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=NMifaCPYQgNhmyI3AFgA1A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4178&tradingPartnerId=21949&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=n6Iugux_LIcj5CTtcc9mag..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4178&tradingPartnerId=21949&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=n6Iugux_LIcj5CTtcc9mag..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4178&tradingPartnerId=21949&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=n6Iugux_LIcj5CTtcc9mag..
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ΑΝΕΥ 
ΟΣΤΩΝ 

ΠΟΥΛΕΡΙΚ
ΩΝ 

1 Ποινικό Μητρώο ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 
Φορολογική 
Ενημερότητα 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 
Ασφαλιστική 
Ενημερότητα 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 

Πιστοποιητικά περί μη 
πτώχευσης 
(που προβλέπονται από 
τη Διακήρυξη) 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 
Υπεύθυνες δηλώσεις 
(που προβλέπονται από 

τη Διακήρυξη) 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6 
Νομιμοποιητικά 
έγγραφα 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 (για τον 
προμηθευτή 

της 
εταιρείας) 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

7 ΓΕΜΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

8 
Βεβαίωση 
Πιστοληπτικής 
Ικανότητας 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

9 
ισολογισμοί 3ετίας (ΑΕ) 
ή Ε3-Ε5 ή Δήλωση 
Φόρου (ΦΠ) 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

10 

Αντίγραφα συμβάσεων 

& Βεβαίωση 

Αναθέτουσας Αρχής 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

11 
Θεωρημένος κατάλογος 

προσωπικού 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

12 Άδειες κυκλοφορίας ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

13 ISO ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

14 
Συμφωνητικά (για 
συνεργασία με τρίτο) 

ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

15 

Πιστοποιητικό 
Επιθεώρησης Εργασίας 
ή Υπεύθυνη Δήλωση ή 
Ένορκη Βεβαίωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Κατά τον έλεγχο και αφού διαπιστώθηκαν οι παραπάνω ελλείψεις, η Επιτροπή αποφάσισε τα 
εξής: 
 
1). Η εταιρεία με κωδικό προσφοράς 136300 «ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ», κατά την αρχική της προσφορά είχε ως 
προμηθευτή για το ΤΜΗΜΑ Α – ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ την εταιρεία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΠΙΝΔΟΣ». Με την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν η εταιρεία φέρεται να αλλάζει προμηθευτή στην 
εταιρεία «ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ ΑΒΕΕ - ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ», χωρίς να ενημερώσει την 
Αναθέτουσα Αρχή για την αλλαγή προμηθευτή και για τους λόγους τους οποίους προέβη στην αλλαγή 
αυτή. 
 Με το σκεπτικό ότι σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται στην σχετική Διακήρυξη μεταβολή από τις 
συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, χωρίς να αναφέρονται σοβαροί λόγοι που να πιστοποιούνται 

και από τον ίδιο τον παραγωγό- προμηθευτή του αναδόχου, αλλά και τα προβλεπόμενα ηλεκτρονικά 

δικαιολογητικά, όπως το ΕΕΕΣ της εταιρείας αυτής, καθώς ούτε και οι σχετικές Υπεύθυνες δηλώσεις, η 
προσφορά του κρίνεται ομόφωνα από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως μη αποδεκτή και απορρίπτεται, 
ως προς το ΤΜΗΜΑ Α – ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ. Επιπροσθέτως, εφόσον δεν υπάρχει επόμενος 
μειοδότης στην κατάταξη για το τμήμα αυτό, ο Διαγωνισμός κρίνεται άγονος για το 
συγκεκριμένο τμήμα και κατά συνέπεια ματαιώνεται. 
 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21GX8raUlYGts2oejR7jS1yw%7D&bid_number=%7B%21%21g-wSm7Z8KXGkkKqVi54tAA%7D&_ti=877656605&oapc=14&oas=8eVpJnlLKx0MweeqILSJUQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50524&tradingPartnerId=68942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Yr1F4HAZUEyg1yA9tp2CNQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50524&tradingPartnerId=68942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Yr1F4HAZUEyg1yA9tp2CNQ..
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2). Η προσφορά της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ», ως προς το ΤΜΗΜΑ ΣΤ – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ, εγκρίνεται. 
 
Επίσης,  (λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 103 παρ.4 του Ν.4412/2016) η Επιτροπή εισηγείται την 

κατάπτωση της με αριθμ. 4510/09-05-2019 εγγύησης συμμετοχής της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ», συνολικής 
αξίας 1.689,45 ευρώ, εκδοθείσα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η οποία είχε προσκομισθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 72 στο αρχικό στάδιο του διαγωνισμού. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη τις προσφορές καθώς 
επίσης και το Δημόσιο Συμφέρον 

 
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

υπέρ της  κατακύρωσης του διαγωνισμού  για την προμήθεια των τροφίμων και ειδών βασικής 
υλικής συνδρομής των αντιστοίχων  τμημάτων,  για τα  οποία οι διαγωνιζόμενοι  κατέθεσαν τις 

οικονομικότερες προσφορές & Την ανάδειξη μειοδότη ανά ΤΜΗΜΑ και σύμφωνα με από τον παρακάτω 
πίνακα: 

 

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ  
ΠΟΣΟ  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1. Α – ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΑΓΟΝΟΣ --- € 

2. Β – ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ 
ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ 

58.386,03 € 

3. Γ – ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ 
ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΑΕ 

33.375,59 € 

4. Δ – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ 

40.372,64 € 

5. Ε – ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ 
ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ 

ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΑΕ 
31.749,28 € 

6. ΣΤ - ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 

7.678,32 € 

 
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και 

υποβάλλεται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού–Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
μαζί με τους σχετικούς φακέλους δικαιολογητικών, για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

Ηγουμενίτσα  21.12.2020 

Η Επιτροπή 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΤΑΤΣΑΚΗ ΑΓΑΘΗ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 

ΔΡΙΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 
 

ΤΣΟΥΜΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
 

  

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art72
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Z7dnewhQMWSsMEBzX504LA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Z7dnewhQMWSsMEBzX504LA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Z7dnewhQMWSsMEBzX504LA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Z7dnewhQMWSsMEBzX504LA..
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 35/2269/22-12-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 182653/3205/18-12-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 14ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου Νεγάδων - 
Φραγκάδων», αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την 30-05-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (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 Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11996/17-12-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3248/21-12-
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 24-05-2019  για ποσό    27.451,61€  χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης 

του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες και λήγει την  24-05-2020 και με την  υπ’ αριθ. 13/717/22-05-2020 (ΑΔΑ: 

6ΑΓΦ7Λ9-Υ2Η) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίνεται η  

1η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την  30-09-2020. 7. Με την από   17-09-2020  αίτησή 

του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 30-05-2021  για 

τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 

μέχρι την 30-05-2021, 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 30-05-2021 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού 

αντικειμένου της εργολαβίας, το οποίο δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί.  Απαιτείται παράταση προθεσμίας 

για την ολοκλήρωση των εργασιών οι οποίες είναι κυρίως χωματουργικές και απαιτούνται καλές 

κτηματολογικές συνθήκες. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 75,00% των εργασιών του έργου και θα 

ολοκληρωθεί με το πέρας των περιοριστικών μέτρων. 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  30-

09-2020 μέχρι την 30-05-2021 και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του 

έργου...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου Νεγάδων - Φραγκάδων», αναδόχου 
«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την 30-05-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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