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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 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 6/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός 
Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση 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. 30660/525/26-02-2020 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), αν. μέλος 

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) Ανθούλα 
Κατηρτζίδη της Επιτροπής, 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. 
30660/525/26-02-2020 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, ενώ 
αποσύρθηκαν τα θέματα: 21ο «Έγκριση μετακίνησης της Ηγουμενίδου Βασιλικής, υπαλλήλου της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της  Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
συντονίστριας της ομάδας εργασίας του έργου και της Λώλη Παναγιώτας, υπαλλήλου της ίδιας Διεύθυνσης, 
μέλους της ομάδας του έργου MeDInno - “Joint development of innovative processes and products based 
on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-food sectors” στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, στην Αθήνα από 06 
έως 08-03-2020, για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση προώθησης των προϊόντων της Περιφέρειας 
Ηπείρου στα πλαίσια του πακέτου εργασίας 6 του έργου που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Μαρτίου 2020 και 

έγκριση των σχετικών δαπανών» και 22ο «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της 
Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση συναυλίας με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής 

& Κοινωνικής Ωφέλειας στα Ιωάννινα στις 29/2/2020»  

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

2. Έγκριση του από 24-02-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων με την κατασκευή 
βραχοπαγίδων επί της εθνικής οδού Άρτας – Τρικάλων στη θέση Ψηλά Δένδρα Γωνιάς 
Κάτω Αθαμανίου»,  προϋπολογισμού € 246.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

3. Έγκριση του από 25-02-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιμετώπιση καταπτώσεων και κατολισθητικών φαινομένων 
επί της εθνικής οδού Άρτας – Τρικάλων στη θέση Μελάτες», προϋπολογισμού 74.400,00 € 
με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση 
φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου στα 
Ιωάννινα» προϋπολογισμού 230.000,00 € με ΦΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από 
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας  ΙΡΑ ΙΙ) και Εθνικούς 
Πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας μέσω του Διασυνοριακού Προγράμματος 
Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece - Albania 2014 - 2020” και έχει ενταχθεί στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στη ΣΑΕΠ 518/6 Ηπείρου με Κ.Α 
2018ΕΠ51860037 και τίτλο «G.A.T.E., Περιφέρεια Ηπείρου, GR - AL 2014-20». 
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5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
Ι.Ν. Γεννεσίου της Θεοτόκου Αγίου Μηνά Ζαγορίου» προϋπολογισμού 40.000,00 € με 
Φ.Π.Α. 

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης  στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης από Αϊ 
Γιάννη έως Κόνιτσα», αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, μέχρι την 04-06-2020. 

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης  στην περιφερειακή οδό Ιωαννίνων», 
αναδόχου ΓΚΕΣΟΥΛΗ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ε.Δ.Ε, μέχρι την 05-06-2020. 

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Γ. 
Καραϊσκάκη» αναδόχου «Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
– ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», μέχρι την 31-03-2020. 

9. 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 08-08-2020. 

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ρόκκας, 
Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης», αναδόχου «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 30-
06-2020. 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες συντήρησης προσβάσεων παραγωγών και προστασία από ρέματα 
στην ευρύτερη περιοχή του πρώην δήμου Κατσανοχωρίων (παροχή υπηρεσιών)». 

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Διαμόρφωση και αποκατάσταση οδοποιίας πρόσβασης παραγωγικών μονάδων 
στα όρια της Χρυσοβίτσας (παροχή υπηρεσιών)». 

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση κοίτης ποταμού και προστασία «Μπούκας» στις εκβολές του 
Αχέροντα (παροχή υπηρεσιών)». 

14. Έγκριση του από 24-02-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-02-2020 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση οδικής λειτουργίας τμήματος του οδικού δικτύου Ελεούσα – Κρύα (Ν. 
Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού 485.000,00 € με ΦΠΑ. 

15. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 26903/2070/20-02-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου». 

16. Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για τη εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια δύο δεξαμενών ύδρευσης 25 m3 και υδραυλικών εξαρτημάτων για 
την ύδρευση της Τ.Κ Λάβδανης του Δήμου Πωγωνίου». 

17. Έγκριση των Πρακτικών 1ο/06-02-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 2ο/12-02-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού 
(διεθνούς) δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Πρόγραμμα 
περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και 
κατασχεθέντων προϊόντων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και 
αιγοπρόβατα» στην Περιφέρεια Ηπείρου, προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ. 

18. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, Τριάντου Σοφίας, Παύλου 
Φλώρου και Κων/νου Χριστοδούλου, μελών της ομάδας εργασίας του έργου «Adrion 5 
Senses «Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses», του 
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Προγράμματος Interreg ADRION 2014-2020, στο Βερολίνο της Γερμανίας το χρονικό 
διάστημα 04-09 Μαρτίου 2020, για τη συμμετοχή τους στην Τουριστική Έκθεση ITB και στην 
τεχνική συνάντηση του έργου που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της έκθεσης και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για χρήση σε εργασίες 
ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου για το Α’ τρίμηνο 2020. 

20. Απόφαση για την μή άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 38/2020 απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. 

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή της Περιφέρειας Ηπείρου 
για τη συμμετοχή της στην Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Ενώσεων Παραγωγών 
AREPO. 

24. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση βατότητας 
τμήματος οδού Δημαριό – Κομπότι», προϋπολογισμού 400.000,00 με ΦΠΑ. 

25. Έγκριση απαλλαγής υπολόγων δαπανών Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (ΧΕΠ) της 
Π.Ε. Άρτας. 

26. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-11-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Διαγραμμίσεις 
- Αποκαταστάσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 160.000,00 € 
με Φ.Π.Α. 

27. Κατάρτιση και έγκριση όρων της διακήρυξης για την εκμίσθωση του δημόσιου φυσικού 
ιχθυοτροφείου Λούτσα - Παπαδιά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και 
συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση ιχθυοτρόφων 
υδάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

28. Έγκριση του Πρακτικού Νο3/25-02-2020 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς 
της για τα έτη 2020 & 2021, προϋπολογισμού 410.693,46 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

29. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ενώπιον του 
Αρείου Πάγου. 

30. Έγκριση μερικής ανάκλησης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της 
Π. Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2020. 

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

32. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πιστώσεων και των όρων διακηρύξεων των διαγωνισμών, για 
την ανάδειξη εργολάβων δακοκτονίας, στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος 
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας. 

33. Έγκριση του από 18-02-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-02-2020 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ.Δ. Χόχλας του Δήμου Πάργας» 
προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ. 

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

35. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ευστράτιου Ιωάννου, στην 
Αθήνα, από 24 έως 27/02/2020 προκειμένου να παραβρεθεί σε συνάντηση με τον Υπουργό  
Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή, καθώς και με υπηρεσιακούς 
παράγοντες του Υπουργείου και στην 2η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Τουρισμού και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
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36. Έγκριση παράτασης της αρ. πρωτ. 78271/2879/28.05.2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005015056)  
σύμβασης «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π. Ε. Πρέβεζας για το έτος 2019». 

37. Έγκριση του Πρακτικού Ι/17-02-2020 (έλεγχος και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του 
συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας για τα έτη 2020-2021», 
προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ. 

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών 

της, δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτών, συζητήθηκαν και 

λήφθηκαν αποφάσεις για τα εξής θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση του από 25-02-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. 

του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της 

Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού και αντιστήριξη πρανών επί της 

οδού Άρτας –Ρετσιανών μετά από πλημμύρα», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και 

κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

2. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες πλήρους 
αναστύλωσης του παλαιού Σχολαρχείου και του παλαιού Παρθεναγωγείου Γαναδιού», 
προϋπολογισμού 485.000,00 € με ΦΠΑ. 

3. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση-συντήρηση 
οδού Ανατολή-Κατσικά», προϋπολογισμού 320.000,00 € με ΦΠΑ. 

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προστασία πρανών και αποκατάσταση περιοχής μετά από έντονα πλημμυρικά 
φαινόμενα στη θέση «Μαλλέικα» - Ακροποταμιά Κλειδίου (προμήθεια υλικών)». 

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών για την μετατόπιση του δικτύου ύδρευσης εντός της οδού 
Πλαταριάς - Συβότων». 

6. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 
έκθεση «M.I.T.T. 2020» που διοργανώνεται στη Μόσχα της Ρωσίας το διάστημα 17-
19/03/2020. 

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη φιλοξενία 20 Γερμανών επιχειρηματιών του 
κλάδου των τροφίμων, στο πλαίσιο Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) στην Ήπειρο, κατά το 
προσεχές διάστημα. 

8. Έγκριση μετακίνησης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη στο Βερολίνο 
της Γερμανίας το διάστημα 8-10/03/2020 για να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ηπείρου 
στο Ελληνογερμανικό Οικονομικό Φόρουμ που διοργανώνει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Γερμανικών 
Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων στο Βερολίνο στις 09-03-2020 και έγκριση 
των σχετικών δαπανών. 

9. ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη 
συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας στο πλαίσιο 
της Πολιτιστικής Διαδρομής των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου στις 05-03-2020. 

10. Έγκριση του από 18-02-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-02-2020 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο Γραμμενίτσας, 
150 θέσεων στο γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς», προϋπολογισμού 
54.560,00 € με Φ.Π.Α. 
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11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων εγγραφής της 
συμμετοχής της Χρυσούλας Βόιδαρου, Ιατρού Δημόσιας Υγείας, Δ/ντριας της Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας και της υπαλλήλου Γεωργίας 
Υγειονομάκη, Επόπτριας Δημόσιας Υγείας της ιδίας Υπηρεσίας, στις εργασίες του 13ο 
Πανελλήνιου Συνέδριου Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, με θέμα «Ευ Ζην: Ο αέναος 
στόχος της Δημόσιας Υγείας», που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 16 με18 Μαρτίου 
2020. 

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

13. Έγκριση  τροποποίησης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, 
για το σχολικό έτος  2019-2020 με άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης : Α) του  αριθ. 
3109/24-08-2017 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 45214) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 
Β) του  αριθ. 1826/20-06-2019 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 76036) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, Γ) της αριθ. 6014/2017/31-01-2018 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 52260) 
πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, και  Δ)  της αριθ. οικ.4998/22-11-2018  πρόσκλησης σε 
διαπραγμάτευση.  

14. Έγκριση του αριθμ. Ι/20-02-2020 Πρακτικού της Επιτροπής διεξαγωγής  και αξιολόγησης 
των προσφορών της αριθμ. 4673/2019/27-01-2020 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 81185)  
πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε 
σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας 
Π.Ε. Άρτας για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 με δικαίωμα τετράμηνης 
παράτασης (έως 31-12-2021) συνολικού προϋπολογισμού 2.202.013,42 € 
συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

15. Έγκριση δαπάνης για την ολοκλήρωση απόσπασης υπαλλήλων στην Περιφέρεια Ηπείρου/ 
Π.Ε. Άρτας. 

16. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΤΕΙ (νυν φοιτήτρια ΑΕΙ), σε 
Υπηρεσία της Π.Ε. Άρτας. 

17. 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. 

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την έκδοση φυλλαδίων και αφισών για 
εκστρατεία ενημέρωσης για τον κορωνοϊό. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση 
και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούμενης, από 18-02-2020 
συνεδρίασης. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης 

  

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/338/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
30660/525/26-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση του από 24-02-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων με την κατασκευή βραχοπαγίδων επί 
της εθνικής οδού Άρτας – Τρικάλων στη θέση Ψηλά Δένδρα Γωνιάς Κάτω Αθαμανίου», 
προϋπολογισμού € 246.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της 
διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 1/65/10-01-2020 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 της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση 
κατολισθητικών φαινομένων με την κατασκευή βραχοπαγίδων επί της εθνικής οδού Άρτας – 
Τρικάλων στη θέση Ψηλά Δένδρα Γωνιάς Κάτω Αθαμανίου», προϋπολογισμού 246.000,00 € με 
Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και 
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 1984/103/09-01-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η 
δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», για την εκτέλεση του 
ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από 
γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους 
λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 112/09-01-2020 εισήγηση της υπηρεσίας. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2480/25-02-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
503/25-02-2020 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 «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ» ο οποίος είναι προσωρινός 
μειοδότης με μέση τεκμαρτή έκπτωση 23,00% και ποσό προσφοράς 152.758,06 € με 
αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 24-02-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, 
που διενεργήθηκε στις 11-02-2020 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 6509/571/04-02-2020 Πρόσκλησης και λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 1/65/10-01-2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση 
κατολισθητικών φαινομένων με την κατασκευή βραχοπαγίδων επί της εθνικής οδού Άρτας – 
Τρικάλων στη θέση Ψηλά Δένδρα Γωνιάς Κάτω Αθαμανίου», προϋπολογισμού 246.000,00 € με 
Φ.Π.Α., σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση 
– αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, 
και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην 
αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 
διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων: α) ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ, β) ΤΕΚΑΤ ΟΕ και γ) 
Γ.Ν.& Θ.ΘΩΜΑΣ ΟΕ, και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος 
συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, και της 
γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού 
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των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά 
σειρά μειοδοσίας, βάσει της προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της 
διαπραγμάτευσης. 

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα 
«ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ» 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 «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 23,00% και 
ποσό προσφοράς 152.758,06 € με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων με την κατασκευή 
βραχοπαγίδων επί της εθνικής οδού Άρτας – Τρικάλων στη θέση Ψηλά Δένδρα Γωνιάς Κάτω 
Αθαμανίου», προϋπολογισμού 246.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 
με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», στον οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ», με 
μέση τεκμαρτή έκπτωση 23,00% και ποσό προσφοράς 152.758,06 € με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α. 
και 

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ 
ΑΤΕ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 
152.758,06 € με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020».  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική 1/65/10-01-2020 
απόφαση της οικονομικής επιτροπής, εκφράζοντας τη διαφωνία του με την διαδικασία που 
ακολουθήθηκε για την ανάθεση του έργου, με διαπραγμάτευση, και όχι με την αναγκαιότητα 
υλοποίησής του. 
…………………………………………………………………………………………………………………
… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  
 

Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος 

σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν. 4412/2016 με αντικείμενο την 

ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων με την 

κατασκευή βραχοπαγίδων επί της εθνικής οδού Άρτας – Τρικάλων στη θέση Ψηλά Δένδρα 

Γωνιάς Κάτω Αθαμανίου», προϋπολογισμού 246.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), με 

κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 

Στα Ιωάννινα, στις 11 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00  π.μ. οι υπογράφοντες: 

 

1. Νικόλαος Κολιός, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Η, πρόεδρος 

2. Λαμπρινή Βάββα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Η., μέλος 

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

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

 την αριθ. 2/75/18-01-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 

 το από 07-02-2020 πρακτικό κλήρωσης της Δ.Τ.Ε./ ΠΗ 

και έχοντας υπόψη  

 την υπ’ αριθ. 1/65/10-01-2020 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 Π.H για την εκτέλεση του υποέργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων με 

την κατασκευή βραχοπαγίδων επί της εθνικής οδού Άρτας – Τρικάλων στη θέση Ψηλά 

Δένδρα Γωνιάς Κάτω Αθαμανίου», προϋπολογισμού 246.000,00€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη 

του έργου, που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 1984/103/09-01-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου» 

 την με  αρ. πρωτ. 6509/571/04-02-2020 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 πμ o πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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παραλαβής και μέλος της επιτροπής μετέβη στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας από όπου παρέλαβε τρείς 

(3)  φάκελους προσφορών.   

 Οι προσφορές που παραλήφθηκαν καταχωρήθηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1, και όλοι 

οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογράφησαν από την Επιτροπή.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  

Α/Α Αρ. πρωτ. Επωνυμία προσφέροντα 

1 20892/2000/11-02-2020 ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ 

2 20901/2002/11-02-2020 ΤΕΚΑΤ ΟΕ 

3 20899/2001/11-2-2020 Γ.Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ ΟΕ 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 6509/571/04-02-2020 πρόσκληση κάθε φάκελος προσφοράς 

(προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, φάκελο δικαιολογητικών και 

φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφηκαν τα 

δικαιολογητικά σε κάθε σελίδα από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε 

σε δημόσια συνεδρίαση 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 και 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 20892/2000/11-02-2020 ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ 
23 

2 20901/2002/11-02-2020 ΤΕΚΑΤ ΟΕ 
21 

3 20899/2001/11-2-2020 Γ.Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ ΟΕ 
20 

  

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

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

6509/571/04-02-2020 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Σύμφωνα με την 

ανωτέρω πρόσκληση ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής  πρέπει να περιέχει το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων73 και 74 του 

Ν. 4412/2016.  

 Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωσή 

τους και η Επιτροπή κατέγραψε τις προσφορές των διαγωνιζομένων που κρίθηκαν παραδεκτές κατά σειρά 

μειοδοσίας στον  κατωτέρω πίνακα 3. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

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

1 20892/2000/11-02-2020 ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ 
23 
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2 20901/2002/11-02-2020 ΤΕΚΑΤ ΟΕ 
21 

3 20899/2001/11-2-2020 Γ.Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ ΟΕ 
20 

 

Στην συνέχεια η Επιτροπή ζήτησε με το υπ’ αριθ. 20892/2000/11-02-2020 έγγραφο της την υποβολή των 

δικαιολογητικών συμμετοχής για την προώθηση ανάθεσης της σύμβασης υλοποίησης του εν λόγο έργου 

από τον προσωρινό μειοδότη. 

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού διέκοψε την συνεδρίασή της. 

 

Την 24-02-2020 ημέρα Δευτέρα και 10.00πμ η Επιτροπή αποφάσισε την συνέχιση της συνεδρίασης μετά 

την υποβολή από τον προσωρινό μειοδότη των δικαιολογητικών που απαιτούνται ως αποδεικτικά στοιχεία 

για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

των άρθρων 75 & 77 του Ν. 4412/2016 που υποβλήθηκαν με τον υπ΄ αριθμ. 26745/2480/19-02-2020 σε 

σφραγισμένο φάκελο. 

Αφού η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά είναι νόμιμα και εμπρόθεσμα και σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της υπ’ αριθ. πρωτ. 6509/571/04-02-2020 πρόσκλησης ,  

εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου, ««Αντιμετώπιση κατολισθητικών 

φαινομένων με την κατασκευή βραχοπαγίδων επί της εθνικής οδού Άρτας – Τρικάλων στη 

θέση Ψηλά Δένδρα Γωνιάς Κάτω Αθαμανίου», προϋπολογισμού 246.000,00€ στον οικονομικό 

φορέα «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ» με προσφορά εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες εφτακόσια πενήντα 

οχτώ ευρώ και έξι λεπτά 152.758,06 € (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή 

έκπτωση είκοσι τρία τοις εκατό (23 %). 

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

κατωτέρω. 

Ιωάννινα,  24  Φεβρουαρίου 2020  

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο πρόεδρος 

 

 

 

Τα μέλη 

 

Κολιός Νικόλαος Λαμπρινή Βάββα 

 

 

 

Αργύρης Νάκος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/339/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση του από 25-02-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ. του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιμετώπιση καταπτώσεων και κατολισθητικών 
φαινομένων επί της εθνικής οδού Άρτας – Τρικάλων στη θέση Μελάτες», 
προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της 
διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 1/79/10-01-2020 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 της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Άμεση αντιμετώπιση καταπτώσεων και κατολισθητικών φαινομένων επί της εθνικής οδού 
Άρτας – Τρικάλων στη θέση Μελάτες», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα 
με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την 
αριθμ. πρωτ. 2722/158/10-01-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η 
διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση Εθνικού, 
Επαρχιακού και λοιπού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020», για την 
εκτέλεση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που 
προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των 
αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 160/10-01-2020 
εισήγηση της υπηρεσίας. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2538/25-02-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 512/25-02-2020 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 «ΤΕΚΑΤ Ο.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 
25,00% και ποσό προσφοράς 45.000,01 € χωρίς Φ.Π.Α. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 25-02-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 18-02-2020 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 6532/581/12-02-2020 
Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 1/79/10-01-2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αντιμετώπιση καταπτώσεων και κατολισθητικών φαινομένων επί της εθνικής 
οδού Άρτας – Τρικάλων στη θέση Μελάτες», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση Εθνικού, Επαρχιακού και λοιπού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου 2018 – 2020», 

ΑΔΑ: Ψ0ΛΛ7Λ9-ΠΕ9



-15- 
 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην 
αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια 
της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων: α) «ΤΕΚΑΤ Ο.Ε.», β) 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και γ) «ΑΛΕΞΗ Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», 
και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής 
τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, και της γνησιότητας 
των εγγυητικών επιστολών, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των 
οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά 
σειρά μειοδοσίας, βάσει της προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια 
διενέργειας της διαπραγμάτευσης. 

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

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με 
τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα 
εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΤΕΚΑΤ Ο.Ε.», με ποσοστό 
έκπτωσης 25,00% και ποσό προσφοράς 45.000,01 € χωρίς Φ.Π.Α. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιμετώπιση καταπτώσεων και 
κατολισθητικών φαινομένων επί της εθνικής οδού Άρτας – Τρικάλων στη θέση Μελάτες», 
προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση Εθνικού, Επαρχιακού 
και λοιπού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020», στον οικονομικό φορέα «ΤΕΚΑΤ 
Ο.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 25,00% και ποσό προσφοράς 45.000,01 € χωρίς Φ.Π.Α και 

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΤΕΚΑΤ Ο.Ε.» 
και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 
45.000,01 € χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση 
Εθνικού, Επαρχιακού και λοιπού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020».  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 1/79/10-
01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εκφράζοντας τη διαφωνία του με την διαδικασία 
που ακολουθήθηκε για την ανάθεση του έργου, με διαπραγμάτευση, και όχι με την αναγκαιότητα 
υλοποίησής του. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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 άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου 

κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης– άρθρο 125 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των 

εργασιών του έργου «Άμεση αντιμετώπιση καταπτώσεων και κατολισθητικών φαινομένων 

επί της εθνικής οδού Άρτας – Τρικάλων στη θέση Μελάτες», προϋπολογισμού 74.400,00€ ( 

με αναθεώρηση και  Φ.Π.Α).  
 

 

   Στα Ιωάννινα, την 18-02-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Συλάκος Γεώργιος, Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ στη ΔΤΕ /ΠΗ ως πρόεδρος 

2. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα, Πολιτικός  Μηχανικός  ΠΕ στη ΔΤΕ /ΠΗ ως μέλος 

3. Κερομύτη Αγνή, Μηχανολόγος Μηχανικός  στη ΔΤΕ /ΠΗ ως μέλος 

 

που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και 

σύμφωνα με: 

- Την με αριθ. 2700/90/10-01-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία 

εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 

Κ.Α.2018ΕΠ53000001., 

- Την με αριθ. 1/79/10-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΞ8Κ7Λ9-Α09) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Π.Η., έγκριση προσφυγής σε διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ 2γ του Ν4412/2016 για το έργο  «Άμεση αντιμετώπιση 

καταπτώσεων και κατολισθητικών φαινομένων επί της εθνικής οδού Άρτας – Τρικάλων 

στη θέση Μελάτες», 

- Την με αριθμ. 6532/581/12-02-2020 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη 

διαδικασία του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. 

- Του από 14-02-2020 Πρακτικού  κλήρωσης για ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών  

επιτροπής  διαγωνισμού. 

συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. – Π.Η. προκειμένου να διενεργήσουμε τον 

διαγωνισμό αυτό. 

Κατατέθηκε στην Επιτροπή Διαγωνισμού ιδιοχείρως ένας (1) σφραγισμένος φάκελος υποβολής 

προσφοράς και στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας επιπλέον δύο (2) σφραγισμένοι φάκελοι 
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υποβολής προσφοράς, συνεπώς υποβλήθηκαν συνολικά τρείς (3) σφραγισμένοι φάκελοι 

υποβολής προσφοράς. Μετά το πέρας του χρόνου που τάχθηκε από την πρόσκληση της 

δημοπρασίας ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών η Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της 

παραλαβής προσφορών.  

Εν συνεχεία, κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε κατά 

σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε  από τον Πρόεδρο 

και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα, καταγράφηκε η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο  

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με 

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

αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν. 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής τους  στο 

πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση η 

αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη 

της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης 

καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό (πίνακας 1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ (1) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

Σειρά 

κατάταξης 

προσέλευσης 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής 

Επιχείρησης 

Ποσό 

προσφοράς 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

(%) 

1 ΤΕΚΑΤ Ο.Ε. 45.000,01€ 25,00% 

2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 49.200,01€ 18,00% 

3 ΑΛΕΞΗ Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 52.800,00€ 12 ,00% 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής 

συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και 

αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης. Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους 

ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον κατωτέρω πίνακα (2)  κατά σειρά μειοδοσίας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ (2) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Σειρά 

προσέλευσης 

Ποσό 

προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

(%) 

1ος ΤΕΚΑΤ Ο.Ε. 1 45.000,01€ 25,00% 

2ος ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

2 49.200,01€  18 ,00% 

3ος ΑΛΕΞΗ Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Ι.Κ.Ε. 

3 52.800,00€ 12,00% 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού δεν κάλεσε για  υποβολή  βελτιωμένων προσφορών γατί οι προσφορές 

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

- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, 

αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους. 

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

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

ΠΙΝΑΚΑΣ (3) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής 

Επιχείρησης 

Ποσό 

προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

(%) 

1ος ΤΕΚΑΤ Ο.Ε. 45.000,01€ 25,00% 

2ος ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 49.200,01€  18 ,00% 

3ος ΑΛΕΞΗ Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 52.800,00€ 12,00% 

 

Στη συνέχεια υποβλήθηκαν στις 24-02-2020 (αρ. πρωτ.: 27836/2538/20-02-2020 αίτηση) τα 

επικαιροποιημένα  και σε ισχύ δικαιολογητικά του προσωρινού πρώτου μειοδότη, μετά την από 

18-02-2020 Ειδοποίηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του με αριθμ. πρωτ. οικ. 

26069/2437/18-02-2020 εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Η. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, επανήλθε σε κλειστή συνεδρίαση στις 25-02-2020 ημέρα Τρίτη και 

ώρα 10:00 για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού πρώτου μειοδότη. 

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, διαπίστωσε 

ότι:  

 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 

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

πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού για 

την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου  «Άμεση αντιμετώπιση καταπτώσεων και 

κατολισθητικών φαινομένων επί της εθνικής οδού Άρτας – Τρικάλων στη θέση Μελάτες» 

στον οικονομικό φορέα  «ΤΕΚΑΤ Ο.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 25,00% και ποσό προσφοράς  

45.000,01€ χωρίς Φ.Π.Α. 

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.  

  

Ιωάννινα    25 –02 - 2020 

Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού 

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

 

 

Συλάκος Γεώργιος Μπλιθικιώτη  Μαρινέλα Κερομύτη Αγνή 

Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/341/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, 
για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Γεννεσίου της 
Θεοτόκου Αγίου Μηνά Ζαγορίου» προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 

4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 

(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 

Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-

2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 

http://www.php.gov.gr/
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

5. Την υπ΄αριθμ. 69040/2235/13-05-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου για την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 του έργου «Συντήρηση - 
αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», Υποέργο «Αποκατάσταση 
Ι.Ν. Γεννεσίου της Θεοτόκου Αγίου Μηνά Ζαγορίου», προϋπολογισμού 40.000,00€. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2730/26-02-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 522/26-02-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται με την αρ. 174658/17128/06-11-
2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου 
του θέματος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία, εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης, προκειμένου ο 
διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

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

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 

ΑΔΑ: Ψ0ΛΛ7Λ9-ΠΕ9



-21- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/342/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης  στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης από Αϊ Γιάννη 
έως Κόνιτσα», αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, μέχρι την 04-06-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2453/25-02-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 521/26-02-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. 4. Δημοπρασία: Η δημοπρασία έγινε στις 27-06-2019 με το σύστημα υποβολής προσφοράς με ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης και από αυτήν μειοδότης αναδείχτηκε η  «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ» με ποσοστό έκπτωσης 67 

%.Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 29/2317/03-10-2019 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, ενώ με το υπ’ αριθ. πρωτ. 156542/15564/24-10-2019 έγινε η κοινοποίηση 

της Απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού  και η  πρόσκληση  υπογραφής   σύμβασης 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  Περιφέρειας  Ηπείρου.5. Συμφωνητικό: Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ 

του  Περιφερειάρχη και του αναδόχου  υπογράφτηκε την 4-11-2019 για  ποσό  24.552,00 € με Φ.Π.Α. 6. 

Προθεσμίες: Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου είναι η 4-03-2020. 7. Πληρωμές Μέχρι σήμερα 

έχει πιστωθεί η 1η Εντολή Πληρωμής ποσού  10.091,69 € ( με ΦΠΑ ). 8. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ΄Έχει 

εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 191250/18598/03-12-2019 απόφαση ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας. 9. Εργασίες 

που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα Μέχρι σήμερα έχουν γίνει εργασίες σε ποσοστό 40 % της αρχικής 

σύμβασης.  

 Β. ΕΙΔΙΚΑ 1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος Ο ανάδοχος στην από  18-02-2020 αίτηση του ζητά παράταση 

της προθεσμίας περάτωσης του έργου έως 4-06-2020 με αναθεώρηση για την  ολοκλήρωση των εργασιών, 

λόγω των κακών καιρικών συνθηκών κατά την διάρκεια του χειμώνα. 2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας 

 Η υπηρεσία μας κρίνει εύλογο το αίτημα του αναδόχου εταιρείας, καθώς τους χειμερινούς μήνες είναι αδύνατη 

η εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες, 

βροχοπτώσεις) και εισηγείται την έγκριση παράτασης  της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 4-06-2020 

με αναθεώρηση. 

 Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου 

προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 4-06-2020  με αναθεώρηση, 

η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης 

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

τις 4-06-2020....…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης  στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης από Αϊ Γιάννη έως Κόνιτσα», 
αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, μέχρι την 04-06-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/343/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην περιφερειακή οδό Ιωαννίνων», αναδόχου 
ΓΚΕΣΟΥΛΗ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ε.Δ.Ε, μέχρι την 05-06-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2347/25-02-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 520/26-02-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. 4. Δημοπρασία: Η δημοπρασία έγινε στις 21-05-2019 με το σύστημα υποβολής προσφοράς με ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης και από αυτήν μειοδότης αναδείχτηκε η E.E. «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Δ.Ε» με 

ποσοστό έκπτωσης 64,00 %. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 30/2442/11-10-2019 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, ενώ με το υπ’ αριθ. πρωτ. 161112/15971/30-10-

2019 έγινε η κοινοποίηση της Απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού  και η  πρόσκληση  

υπογραφής   σύμβασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  Περιφέρειας  Ηπείρου . 5. Συμφωνητικό: Το συμφωνητικό 

της εργολαβίας μεταξύ του  Περιφερειάρχη και του αναδόχου  υπογράφτηκε την 5-11-2019 για  ποσό  26.784,00 

€ με Φ.Π.Α. 6. Προθεσμίες: Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου είναι η 05-03-2020. 7. Πληρωμές 

Μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει πληρωμές . 8. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ΄Έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. οικ 

4236/311/14-01-2020 απόφαση ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας. 9. Εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι 

σήμερα Μέχρι σήμερα έχουν γίνει εργασίες σε ποσοστό 10 % της αρχικής σύμβασης. 

 Β. ΕΙΔΙΚΑ 

 1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος 

 Ο ανάδοχος στην από  17-02-2020 αίτηση του ζητά παράταση της προθεσμίας περάτωσης του έργου έως 05-

07-2020 με αναθεώρηση για την  ολοκλήρωση των εργασιών, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών κατά την 

διάρκεια του χειμώνα.  

 2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας 

 Η υπηρεσία μας κρίνει εύλογο το αίτημα του αναδόχου εταιρείας, καθώς τους χειμερινούς μήνες είναι αδύνατη 

η εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες, 

βροχοπτώσεις, υγρασία) και εισηγείται την έγκριση παράτασης  της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 

05-06-2020 με αναθεώρηση. 

 Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου 

προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 05-06-2020 με αναθεώρηση, 

η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης 

εργολαβίας. 

 ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι τις 05-06-

2020.....…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην περιφερειακή οδό Ιωαννίνων», αναδόχου ΓΚΕΣΟΥΛΗ Β. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ε.Δ.Ε, μέχρι την 05-06-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 

ΑΔΑ: Ψ0ΛΛ7Λ9-ΠΕ9
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/344/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Γ. 
Καραϊσκάκη» αναδόχου «Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΒΩΤΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», μέχρι την 31-03-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 

4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 

(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 

Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-

2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ0ΛΛ7Λ9-ΠΕ9



-26- 
 

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. 2289/18-02-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 477/19-02-

2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. ΛΟΓΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  

 Ο ανάδοχος στην από 29-11-2019 αίτησή του αναφέρει ότι: Αμέσως μετά την οριστικοποίηση της 

αναθεωρημένης μελέτης στην τροποποιημένη θέση επικράτησαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες με μεγάλου 

ύψους βροχοπτώσεις που δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση εργασιών. 

 Επίσης θα πρέπει να συνταχθεί και εγκριθεί Ανακεφαλαιωτικός  Πίνακας Εργασιών με τις τελικές ποσότητες 

των εργασιών που λόγω απρόβλεπτων παραγόντων δεν ήταν δυνατόν να προμετρηθούν οι ποσότητές τους. Για 

τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας εργασιών μέχρι 31-03-2020. 

 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Υ.Δ.Ε.Π.Π.Η. 

 Με το αρ. πρωτ. 369/12.02.2020 έγγραφό της, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, 

διατύπωσε θετική γνώμη για την χορήγηση 5ης παράτασης στην προθεσμία περαίωσης του υποέργου έως 31-

03-2020 

 ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου καθώς ως προς τις 

καιρικές συνθήκες για το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου είχαμε έντονες βροχοπτώσεις και ως προς 

την σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών απαιτείται να προηγηθεί η έγκριση της 

τροποποίησης της μελέτης που ως προς την αναδιάταξη της χωροθέτησης των εγκαταστάσεων έχει μελετηθεί, 

ενώ η γεωτεχνική μελέτη της οδού πρόσβασης έχει ολοκληρωθεί. 

 Οι παραπάνω βάσιμοι λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.  

 Με βάση τα ανωτέρω  εισηγούμαστε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-03-2020  

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. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου  της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Γ. Καραϊσκάκη» αναδόχου «Κ/Ξ 
ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», μέχρι την 31-03-
2020, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 369/12-02-2020 σύμφωνη γνώμη 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος.  

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 

ΑΔΑ: Ψ0ΛΛ7Λ9-ΠΕ9
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/345/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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 «Συντήρηση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ελληνικό» 
αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΝΑΚΗ, μέχρι την 08-08-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 

4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 

Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

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, 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. 76/10-01-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
507/25-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«…1. Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση των εργασιών οι οποίες αφορούν έργα αποκατάστασης στον 

Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ελληνικό 2. Χρηματοδότηση:  Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις 

του Προγράμματος ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000002 με τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση 

πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016»  για το έργο : Συντήρηση  Ιερού Ναού Κοιμήσεως 

Θεοτόκου στο Ελληνικό.3.Η Μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 80.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 

συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε με την υπ ΄αρ. 

32847/3793/12-4-2017 απόφαση της Δ/νση Τεχνικών Έργων  Περιφέρειας Ηπείρου 4. Η δημοπρασία έγινε, με 

βάση την πιο πάνω μελέτη, την 30-11-2018, και  μειοδότης αναδείχθηκε ο Γεώργιος Νανάκης με ποσοστό 

έκπτωσης 50,84%. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ.  1/2/09-01-2019 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής. 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. 7. Ο ανάδοχος ζητά παράταση για την 

ολοκλήρωση των εργασιών, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή κατά την 

διάρκεια του χειμώνα και δεδομένου ότι οι προγραμματισμένες εργασίες του έργου αφορούν εργασίες 

υπαίθρου, το εργοτάξιο δεν κατέστη δυνατόν να λειτουργήσει. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί μέρος 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 8-8-2020...…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ελληνικό» 
αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΝΑΚΗ, μέχρι την 08-08-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/346/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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 «Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ρόκκας, 
Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης», αναδόχου «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 30-
06-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

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, 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. 2290/26-02-2020 έγγραφο συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 519/26-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Β. ΕΙΔΙΚΑ 

1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος 

Ο ανάδοχος στην από 10-12-2019 αίτησή του για χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των 

εργασιών του έργου, επικαλείται τους  εξής λόγους: 

1. Λόγω διαφόρων προβλημάτων που αποτυπώνονται στην αλληλογραφία του έργου και λόγω των καιρικών 

συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν κατέστη δυνατή η εκτέλεση 

εργασιών. Ειδικότερα κυρίως λόγω της παρατεταμένης περιόδου χαμηλών θερμοκρασιών δεν είναι σε 

λειτουργία κανένα παρασκευαστήριο ασφάλτου, προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες αποκατάστασης 

σύμφωνα με την ειδική διαταγή που έχει εκδοθεί από την υπηρεσία. Επίσης εργασίες εκσκαφών δεν μπορούν 

να εκτελεστούν εξαιτίας της υψηλής υδροφορίας. 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου μέχρι  

30-06-2020. 

2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας 

 Οι απόψεις της υπηρεσίας μας είναι οι εξής: 

• Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 14852/05-02-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης του 

Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης  κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας η υπ’ αριθ. ΤΑ0631-5000130.02-

02.Α-02.Β-10-18 Τεχνική Αναφορά του  Εξειδικευμένου Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου (Ε.Σ.Π.ΕΛ.). Με το 

υπ’ αριθ. πρωτ. 17097/1292/13-02-2019 έγγραφό μας κοινοποιήσαμε στην ανάδοχο εταιρεία την ως άνω 

Τεχνική Αναφορά, με την οποία το έργο κατατάχθηκε στην κατηγορία ΙΙ, αφού, όπως αναφέρεται, από τις 

επιτόπιες δοκιμές και τους εργαστηριακούς ελέγχους του Ε.Σ.Π.ΕΛ., προέκυψαν αποκλίσεις από τα 

προδιαγραφόμενα σχετικά με τις ασφαλτικές στρώσεις του έργου (σε βαθμό συμπύκνωσης, κενά 

ασφαλτομίγματος κατά Marshall, κοκκομετρία, πάχος στρώσεων).  

Σε συνέχεια των παραπάνω η Δ/νουσα Υπηρεσία, και έπειτα από τη μη συμμόρφωση του αναδόχου στις οδηγίες 

της υπηρεσίας,  επέδωσε στον ανάδοχο την με αριθ. 49180/4685/8-4-2019 Ειδική Διαταγή, σύμφωνα με την 

οποία εντέλλονταν να εκτελέσει την αποξήλωση των ασφαλτικών στρώσεων στα Ρόκκα και στους Χαλκιάδες, 

στην συμπύκνωση των στρώσεων οδοστρωσίας και στην επανακατασκευή τους σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και του κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, όπως άλλωστε προβλέπεται από την εγκεκριμένη 

μελέτη και από την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. Η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε την από 19.04.2019  Ένσταση 

κατά της με αριθμ. 49180/4685/8-4-2019 ειδικής διαταγής, η οποία και συζητήθηκε ενώπιον του Συμβουλίου 

Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών την 17-09-

2019 και απορρίφθηκε με την υπ’ αριθμ. ΑΤΝΣΥ/οικ./309/11-11-2019 (ΑΔΑ:ΩΗΩ5465ΧΘΞ-ΤΣΚ) Απόφαση 

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, δίχως όμως μέχρι σήμερα να έχει εκτελεστεί οποιαδήποτε εργασία 

αποκατάστασης ασφαλτικών. 

• Όσον αφορά τα θέματα που τέθηκαν με το με αριθμ. πρωτ. 6808/1-4-2019 έγγραφο της NEOTEXNIKH 

A.E.” περί δυσχέρειας κατασκευής του δικτύου, αυτά διαβιβάστηκαν με το αριθμ. 47207/4496/30-4-2019 

έγγραφο της υπηρεσίας μας προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΔΕΥΑ Άρτας, ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου, 

VODAFONE,OTE, HOL,FORTHNET A.E., Σύνδεσμος Ύδρευσης Πεδινών και Ημιορεινών Δήμων Ν. Άρτας) 

καθώς και στον μελετητή του έργου και έπειτα από επιτόπια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την 12-06-2019 

στο έργο παρουσία εκπροσώπου του αναδόχου κ. Παναγιώτη Αλευρά και όλων των εμπλεκόμενων φορέων  

(ΔΕΥΑΑ, ΟΤΕ, ΤΟΕΒ, Σύνδεσμος Ύδρευσης Πεδινών και Ημιορεινών Δήμων Ν. Άρτας και του κ. 

Ανδρικόπουλου, μελετητή του έργου), συμφωνήθηκε, για άλλη μια φορά, η άμεση συνδρομή τους για την 
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υπόδειξη των υπαρχόντων δικτύων, ενώ δεν προέκυψε αναγκαιότητα επαναχάραξης του δικτύου. Στο πλαίσιο 

αυτό και η ανάδοχος εταιρεία μέσω του εκπροσώπου της συμφώνησε και δεσμεύτηκε στην άμεση έναρξη των 

εργασιών, δίχως όμως μέχρι σήμερα να έχει πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε εργασία κατασκευής δικτύου. 

• Το σύνολο των ως άνω ζητημάτων είχαν τεθεί υπ’ όψιν της υπηρεσίας με την από 30-05-2019 Ειδική 

Δήλωση Διακοπής Εργασιών και η υπηρεσία μας απεφάνθη με την υπ’ αριθμ. 80291/7792/06-06-2019 

Απόφαση μη Αποδοχής του περιεχομένου της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου. Κατά της 

απόφασης αυτή η ανάδοχος εταιρεία άσκησε την από 18-07-2019 ένσταση η οποία συζητήθηκε την 17-09-2019 

ενώπιον του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών 

και Μεταφορών και απορρίφθηκε με την υπ’ αριθμ. ΑΤΝΣΥ/οικ.306/11-11-2019 (ΑΔΑ:7ΖΑ2465ΧΘΞ-8ΔΞ) 

Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, δίχως όμως έως και σήμερα η ανάδοχος εταιρεία να έχει 

εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία κατασκευής δικτύου. 

• Με την υπ’ αριθμ.  177864/17428/02-12-2019 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 

Ηπείρου εγκρίθηκε η υπεργολαβία του έργου μεταξύ του αναδόχου «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και του 

υπεργολάβου «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

• Η υπηρεσία μας εξέδωσε την με αριθμ. 194760/18930/06-12-2019 Ειδική Πρόσκληση προκειμένου η 

ανάδοχος εταιρεία να προβεί στην αποξήλωση και επανακατασκευή των ασφαλτικών στρώσεων στα Ρόκκα και 

στους Χαλκιάδες σύμφωνα με την αριθμ. 49180/4685/8-4-2019 Ειδική Διαταγή. 

• Η «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με το με αριθμ. 6650/599/16-01-2020 έγγραφό της δεσμεύεται για την άμεση 

εκτέλεση των ασφαλτικών εργασιών αποκατάστασης όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την άρτια 

και έντεχνη εκτέλεσή τους. 

• Ο υπεργολάβος «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». έχει εγκατασταθεί στο έργο και ήδη εκτελεί εργασίες 

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

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

2020, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος. 

• Έχει διατυπωθεί η υπ’ αριθμ. 392/13-2-2020 Θετική Γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου για τη χορήγηση παράτασης με νέα προθεσμία περάτωσης του συνόλου 

των εργασιών του έργου έως την 30.06.2020. 

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

μέχρι 30.06.2020.….». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ρόκκας, Χαλκιάδων 
και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης», αναδόχου «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 30-06-2020, με 
δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 392/13-02-2020 σύμφωνη γνώμη 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

 

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/347/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες συντήρησης προσβάσεων παραγωγών και προστασία από ρέματα στην 
ευρύτερη περιοχή του πρώην Δήμου Κατσανοχωρίων (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2782/26-02-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 529/26-02-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας  υπόψη :…. 

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

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

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

6. Την υπ’ αριθ.  24578/750  από  17-02-2020  απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

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

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

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 -2020», Υποέργο: «Εργασίες συντήρησης προσβάσεων παραγωγών 

και προστασία από ρέματα στην ευρύτερη περιοχή του πρώην δήμου Κατσανοχωρίων (παροχή 

υπηρεσιών)».  

7. Την από 25-02-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι πρόκειται για την  αποκατάσταση της 

βατότητας προς παραγωγικές μονάδες, όπου υπάρχουν προβλήματα στην προσπέλαση και της ασφαλούς 

κίνησης των παραγωγών., στην ευρύτερη περιοχή του πρώην Δήμου Κατσανοχωρίων. Επίσης θα γίνει 

καθαρισμός και προστασία ρεμάτων, καθώς και αποκατάσταση πρανών.  

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

προσβάσεων παραγωγών και προστασία από ρέματα στην ευρύτερη περιοχή του πρώην δήμου 

Κατσανοχωρίων (παροχή υπηρεσιών)»,  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, το οποίο 

πρέπει να εκτελεσθεί με πρόσκληση σε τουλάχιστον τρεις ενδιαφερομένους, για την εύρεση της 

συμφερότερης προσφοράς. 

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 
2018-2020», για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες συντήρησης 
προσβάσεων παραγωγών και προστασία από ρέματα στην ευρύτερη περιοχή του πρώην Δήμου 
Κατσανοχωρίων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 25-02-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού, 
προστασίας ρεμάτων, αποκατάστασης πρανών και βατότητας προς παραγωγικές μονάδες, λόγω των 
προβλημάτων που υπάρχουν στην προσπέλαση και ασφαλή κίνηση των παραγωγών στην ευρύτερη 
περιοχή του πρώην Δήμου Κατσανοχωρίων.  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/348/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Διαμόρφωση και αποκατάσταση οδοποιίας πρόσβασης παραγωγικών μονάδων στα 
όρια της Χρυσοβίτσας (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 

4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 

(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 

Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-

2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 

από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 

(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2783/26-02-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 530/26-02-2020 

στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας  υπόψη :…. 

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

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

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

6. Την υπ’ αριθ.   24580/751  από  17-02-2020  απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

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

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

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 -2020», Υποέργο: «Διαμόρφωση και αποκατάσταση οδοποιίας 

πρόσβασης παραγωγικών μονάδων στα όρια της Χρυσοβίτσας (παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από 25-02-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι πρόκειται για την  αποκατάσταση προσβάσεων 

παραγωγικών κτηνοτροφικών και γεωργικών μονάδων στην περιοχή της Χρυσοβίτσας, όπου παρουσιάζονται 

εκτεταμένα προβλήματα σε όλο το μήκος και πλάτος των οδών. Επίσης θα γίνει διάστρωση και καθαρισμός 

όλου του καταστρώματος των οδών, καθώς και διάστρωση των τάφρων απορροής των όμβριων υδάτων. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Διαμόρφωση και αποκατάσταση 

οδοποιίας πρόσβασης παραγωγικών μονάδων στα όρια της Χρυσοβίτσας (παροχή υπηρεσιών)», 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, το οποίο 

πρέπει να εκτελεσθεί με πρόσκληση σε τουλάχιστον τρεις ενδιαφερομένους, για την εύρεση της 

συμφερότερης προσφοράς. 

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 
2018-2020», για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαμόρφωση και αποκατάσταση 
οδοποιίας πρόσβασης παραγωγικών μονάδων στα όρια της Χρυσοβίτσας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει 
της από 25-02-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες διάστρωσης και καθαρισμού όλου του καταστρώματος των οδών, 
καθώς επίσης και εργασίες διάστρωσης των τάφρων απορροής των όμβριων υδάτων, ώστε να 
αποκατασταθεί η πρόσβαση σε παραγωγικές κτηνοτροφικές και γεωργικές μονάδες στην περιοχή της 
Χρυσοβίτσας, διότι παρουσιάζονται εκτεταμένα προβλήματα σε όλο το μήκος και πλάτος των οδών. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/349/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση κοίτης ποταμού και προστασία «Μπούκας» στις εκβολές του Αχέροντα 
(παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 

4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 

(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 

Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-

2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ0ΛΛ7Λ9-ΠΕ9



-37- 
 

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. 2784/26-02-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 531/26-02-2020 

στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας  υπόψη :…. 

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

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

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

6. Την υπ’ αριθ.  24566/749    από  17-02-2020  απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.  2018ΕΠ53000002 και τίτλο : 

«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018- 2020», Υποέργο: 

«Αποκατάσταση κοίτης ποταμού και προστασία «Μπούκας» στις εκβολές του Αχέροντα (παροχή  υπηρεσιών)».  

7. Την από 25-02-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή  

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι πρόκειται για την  αποκατάσταση της ‘’Μπούκας’’ στις εκβολές του 

Αχέροντα, όπου κατά τη διάρκεια των νεροποντών έχει καταστραφεί τμήμα, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα 

στην κίνηση ψαράδων, αλλά και τη ολικής κατάρρευσης του αναχώματος. Επίσης θα γίνει διευθέτηση του Αχέροντα και 

καθαρισμός από τις προσχώσεις που έχουν δημιουργηθεί  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Αποκατάσταση κοίτης ποταμού και προστασία 

«Μπούκας» στις εκβολές του Αχέροντα (παροχή  υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ 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, το οποίο 

πρέπει να εκτελεσθεί με πρόσκληση σε τουλάχιστον τρεις ενδιαφερομένους, για την εύρεση της 

συμφερότερης προσφοράς. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018 - 2020», για την 
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κοίτης ποταμού και προστασία 
«Μπούκας» στις εκβολές του Αχέροντα (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 25-02-2020 τεχνικής 
έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες 
για την αποκατάσταση της «Μπούκας» στις εκβολές του Αχέροντα, επειδή κατά τη διάρκεια των 
νεροποντών έχει καταστραφεί τμήμα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στην κίνηση 
των ψαράδων, αλλά και κίνδυνο ολικής κατάρρευσης του αναχώματος και επιπλέον θα γίνει διευθέτηση 
του Αχέροντα και καθαρισμός από τις προσχώσεις που έχουν δημιουργηθεί.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/350/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση του από 24-02-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-02-2020 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδικής λειτουργίας τμήματος του οδικού δικτύου Ελεούσα – 
Κρύα (Ν. Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού 485.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

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, 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. 2/154/20-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδικής λειτουργίας 
τμήματος του οδικού δικτύου Ελεούσα – Κρύα (Ν. Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού 
485.000,00 € με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 687/20-01-2020 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 
123605/12233/26-08-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και 
βάσει της από 17-01-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του 
Δήμου Ιωαννιτών και του Δήμου Ζίτσας, η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 
5/137/28-08-2019 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 
και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης 
εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

6. Την αριθμ. 3/170/28-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
προέκυψαν από την από 23-01-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2623/25-02-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
501/25-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
προς έγκριση, το από 24-02-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 20-02-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», με ποσό προσφοράς 214.800,06 € χωρίς Φ.Π.Α. και 
μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,08 %. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 24-02-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-02-2020 
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. 87595 για την κατασκευή 
του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδικής λειτουργίας τμήματος του οδικού δικτύου 
Ελεούσα – Κρύα (Ν. Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού 485.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των 
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πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-
2020», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο 
μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική 
επιχείρηση «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», με ποσό προσφοράς 
214.800,06 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,08 %, όπως αναλύεται κατωτέρω, 
ως εξής: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Ποσό Προσφοράς  

εργασιών: 
              157.229,56 € 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:                28.301,32 € 

Σύνολο:              185.530,88 € 

Απρόβλεπτα 15%:                27.829,63 € 

Σύνολο:              213.360,51 € 

Αναθεώρηση:                  1.439,55 € 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:              214.800,06 € 

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  
 

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΟΥΣΑ-

ΚΡΥΑ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)»  

προϋπολογισμού 485.000,00 € (με ΦΠΑ) 

Στα Ιωάννινα, στις 20-02-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι., πρόεδρος 

2. Ιππόλυτος Κακοσίμος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 

τακτικό μέλος  

3. Μαρία Τσέτσου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η., τακτικό μέλος  

 

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

αριθ. 3/170/28-01-2020 απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 

συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό 

διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 

20PROC006179682 2020-01-21). 

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

παρόντα και τα τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του 

διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό 

συστήματος 87595. 

Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά  τέσσερεις (4) φάκελοι προσφοράς ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

1 ΓΙΓΕΚΑΤ ΑΤΕΕ  

2 ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. 

3 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ  

4 Σ. ΚΑΙ Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».  

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο 

σχετικός κατάλογος μειοδοσίας προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

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

αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, 

βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή 

του ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016. 

Ακολούθως, όλες οι προσφορές καταχωρήθηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, 

αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α 
Α/Α 

καταθ. 
Επωνυμία προσφέροντα 

Ποσό προσφοράς 

προ ΦΠΑ 
Έκπτωση % 

1   144705 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

214.800,06 45,08 

2 143757 ΓΙΓΕΚΑΤ ΑΤΕΕ 242.152,23 38,09 

3 144870 Σ. ΚΑΙ Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε. 248.652,41 36,43 

4 144884 ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. 347.489,35 11,16 

 

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

ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 23.2 της 

διακήρυξης. Σύμφωνα με την παρ. 24.2 της διακήρυξης ηλεκτρονικός υποφάκελος 

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

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

διακήρυξης.  

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.5β της διακήρυξης, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται, 

εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών να προσκομίσουν την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε 

σφραγισμένο φάκελο. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης 

(π.χ. εγγυήσεις του  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.  

Οι υποβληθείσες προσφορές περιλάμβαναν εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης του 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  

Για τις τέσσερεις (4) υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., η Επιτροπή 

προέβη σε έλεγχό τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ταμείου, και διαπίστωσε την 

εγκυρότητά τους.  

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 23.2 

της διακήρυξης, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε πως στα Τυποποιημένα Έντυπα Υπεύθυνης 

Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) που υποβλήθηκαν: 
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Για έναν (1) από τους διαγωνιζόμενους οικονομικούς φορείς, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ δεν εμφανίζεται το πεδίο που αναφέρεται στο αν «ο οικονομικός φορέας 

θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν», στη σελίδα 3 του ΤΕΥΔ. 

Το πρόβλημα έχει προκύψει με τα νέα τυποποιημένα ΤΕΥΔ που διατίθενται προς 

ηλεκτρονική συμπλήρωση, στα οποία, αν κάποιος οικονομικός φορέας που δεν διαθέτει 

Ενημερότητα Πτυχίου δηλώσει «ναι» στο ερώτημα αν είναι εγγεγραμμένος  σε Εθνικό Σύστημα 

(Προ)Επιλογής (θεωρώντας ότι το ερώτημα αφορά την εγγραφή στο ΜΕΕΠ κι όχι την 

Ενημερότητα Πτυχίου), δεν του δίνεται από το σύστημα η δυνατότητα συμπλήρωσης  του 

ερωτήματος αν είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και φόρων.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχοντας υπόψη:  

 το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016 Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και 

δικαιολογητικών (άρθρο 56 παρ. 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), όπως ισχύει, 

 το άρθρο 9 της διακήρυξης «Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και 

δικαιολογητικών», σύμφωνα με το οποίο: «Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους οικονομικούς φορείς, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, 

η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης 

σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις 

των άρθρων 102 και 103 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ’ αρ. 117384/26-10-

2017 Κ.Υ.Α.  κάλεσε στις 20-02-2020, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», τον 

ανωτέρω αναφερόμενο διαγωνιζόμενο οικονομικό φορέα να διευκρινίσει τo σχετικό πεδίο 

του ΤΕΥΔ. 

 Τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00 η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε 

συνεδρίαση, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του προέδρου, προκειμένου να ολοκληρώσει το 

Πρακτικό της. Η Επιτροπή διαγωνισμού εξέτασε την εμπροθέσμως κατά τα ανωτέρω, ψηφιακά 

υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση που υποβλήθηκε από τον διαγωνιζόμενο «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».  

Έπειτα από τα παραπάνω και όπως προκύπτει από τον έλεγχο του συνόλου των 

υποβληθέντων  δικαιολογητικών η Επιτροπή διαγωνισμού έχει την γνώμη ότι οι προσφορές των 

οικονομικών φορέων «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», «ΓΙΓΕΚΑΤ ΑΤΕΕ», «Σ. 

ΚΑΙ Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε.», «ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.», πληρούν τις απαιτήσεις της 

διακήρυξης και ως εκ τούτου κρίνονται παραδεκτές, και καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα 3 των 

διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α/Α 
Α/Α 

καταθ. 
Επωνυμία προσφέροντα 

Ποσό προσφοράς 

προ ΦΠΑ 
Έκπτωση % 

1   144705 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

214.800,06 45,08 
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2 143757 ΓΙΓΕΚΑΤ ΑΤΕΕ 242.152,23 38,09 

3 144870 Σ. ΚΑΙ Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε. 248.652,41 36,43 

4 144884 ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. 347.489,35 11,16 

 

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

έργου  

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΕΛΕΟΥΣΑ-ΚΡΥΑ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)»  

 

 προϋπολογισμού 485.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), στη διαγωνιζόμενη 

εργοληπτική επιχείρηση «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», η οποία είναι 

προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 3, με ποσό προσφοράς 214.800,06 € χωρίς 

ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,08%. Αναλυτικά: 

 

Ποσό Προσφοράς 

εργασιών: 
157.229,56 € 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%: 28.301,32 €  

Σύνολο: 185.530,88 € 

Απρόβλεπτα 15%: 27.829,63 € 

Σύνολο: 213.360,51 € 

Αναθεώρηση: 1.439,55 € 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 214.800,06 € 

 

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

ως κατωτέρω.   

Ιωάννινα, 24 Φεβρουαρίου 2020  

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο πρόεδρος Τα μέλη 
 
 
 
 

 
 
 

Ιππόλυτος Κακοσίμος 
Λάμπρος Κιτσαράς  

 
 

Μαρία Τσέτσου  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/351/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 26903/2070/20-02-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 

4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 

(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 

Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-

2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 

http://www.php.gov.gr/
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 

από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 26903/2070/20-02-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (αντίγραφο συνημμένο με 

αρ. πρωτ. 485/20-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.) περί μετάθεσης του συμβατικού 

χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού 

για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 
τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 26903/2070/20-02-2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου», αναδόχου ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΝΑCT Α.Ε. - Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., 
βάσει της από 15-06-2018 σύμβασης, το κείμενο την οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής: 
«……….. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ιωάννινα, 20 Φεβρουαρίου 2020 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 26903/2070 

     

Ταχ. Δ/νση : Κεντρ. Πλατεία (Πύρρου) 1   

Ταχ. Κώδικας : 451 21   

Πληροφορίες : Ι. Τσεπέλης   

Τηλέφωνο : 26513 64232   

Fax : 26510 87426   

E-mail : i.tsepelis@php.gov.gr 
 

  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Έχοντας υπόψη: 

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

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

2. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 67338/4993/25-07-2016 Διακήρυξη του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

εκτέλεση του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ». 

3. Την από 15/06/2018 υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και αναδόχου Κ/ξίας, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Το γεγονός ότι σε κάποιους από τους υπό κατασκευή Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, δεν έχουν 

ολοκληρωθεί, έως σήμερα, τα έργα υποδομής. 
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5. Την από 11-02-2020 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ», όπως μας απεστάλη, διορθωμένη, την 17-02-2020, με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 

24746/2326/17-02-2019 σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Η. 

6. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 22581/1780/13-02-2020 σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, περί μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού των 

Σ.Μ.Α. 

7. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 25229/1957/18-02-2020 νέα σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, περί μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού των 

Σ.Μ.Α. 

8. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 449/19-02-2020 απόφαση προέγκρισης τροποποίηση της νομικής δέσμευσης (6η Μετάθεση 

του χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, μέσω της 

μετάθεσης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό της 

ανωτέρω απόφασης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

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

«Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου», 

από την ανάδοχο - βάσει της από 15-06-2018 σύμβασης - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT AE - ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., 

σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, τη σύμφωνη γνώμη του 

Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου και την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 449/19-02-

2020 διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, για την 

τροποποίηση της νομικής δέσμευσης, μέσω της 6ης μετάθεσης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου, 

για τους υπό κατασκευή Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, που δεν έχουν ολοκληρωθεί, έως σήμερα, τα έργα 

υποδομής τους, έως την 31/03/2020. 

 Η παρούσα απόφαση υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου για έγκριση, κατά 

την επόμενη συνεδρίασή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07-

06-2010 τ. Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου 

  

 Αλέξανδρος Καχριμάνης 

 

…………………………………………………………………………..….…………………..……............. …». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/352/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για τη εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προμήθεια δύο δεξαμενών ύδρευσης 25 m3 και υδραυλικών εξαρτημάτων για την ύδρευση της 
Τ.Κ. Λάβδανης του Δήμου Πωγωνίου». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 5314/19-02-2020 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 480/19-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής: «….. Σας διαβιβάζουμε α) την υπ΄ αριθμ. 72663/2349/16-05-2019 Απόφαση του 

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

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

Έργων Π.Η. και γ) την από 21-01-2020 σχετική Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου 

και του Δήμου Πωγωνίου, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 4/86/14-06-2019 απόφαση της 

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

έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 21.700,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 

εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια δύο δεξαμενών ύδρευσης 25 m3 και υδραυλικών εξαρτημάτων για την 

ύδρευση της Τ.Κ Λάβδανης του Δήμου Πωγωνίου», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 

2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 

2017-2019»...…». 

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, το οποίο 
πρέπει να εκτελεσθεί με πρόσκληση σε τουλάχιστον τρεις ενδιαφερομένους, για την εύρεση της 
συμφερότερης προσφοράς. 

 Αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 21.700,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» για την 
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια δύο δεξαμενών ύδρευσης 25 m3 και 
υδραυλικών εξαρτημάτων για την ύδρευση της Τ.Κ. Λάβδανης του Δήμου Πωγωνίου», σύμφωνα με τη 
σχετική μελέτη (Τεχνική έκθεση-Προδιαγραφές, Προϋπολογισμός) όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και βάσει της από 21-01-2020 Προγραμματικής Σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 
4/86/14-06-2019 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας  Ηπείρου. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/353/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση των Πρακτικών 1ο/06-02-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 2ο/12-02-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού 
(διεθνούς) δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Πρόγραμμα 
περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και 
κατασχεθέντων προϊόντων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή 
και αιγοπρόβατα» στην Περιφέρεια Ηπείρου, προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 12/882/03-04-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
ανοιχτού διεθνούς δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την επιλογή Αναδόχου του 
έργου «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών 
ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά 
βοοειδή και αιγοπρόβατα» στην Περιφέρεια Ηπείρου, προϋπολογισμού 600.000,00 € με 
ΦΠΑ, καταρτίστηκε η διακήρυξη του ως άνω διαγωνισμού, με τους όρους και τα 
Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια της Δ/νσης Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1186/15-03-2019 εισήγηση της 
υπηρεσίας, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφοράς, με αντικείμενο την 
περισυλλογή και διαχείριση ή και αποτέφρωση κάθε είδους νεκρών ζώων και 
κατασχεθέντων προϊόντων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και 
αιγοπρόβατα, για τρία χρόνια από τη υπογραφή της σύμβασης και της ενδεχόμενης 
παράτασης αυτής, στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Ηπείρου, ήτοι στις Περιφερειακές 
Ενότητες Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 
Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία για την επιτήρηση, τον έλεγχο και την εξάλειψη των 
Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών και εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού 
600.000,00 € με ΦΠΑ και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2018ΕΠ53000005 και τίτλο «Πρόγραμμα 
περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και 
κατασχεθέντων προϊόντων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και 
αιγοπρόβατα», για τη διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού. Επίσης, συγκροτήθηκε και 
ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του 
ανωτέρω ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2039/20-02-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
482/20-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: «… Σας υποβάλλουμε συνημμένα, σε ένα αντίγραφο, το 1ο και 2ο πρακτικό της 

επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του έργου του θέματος, συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 600.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (ΠΔΕ 2018, ΣΑΕΠ-530, 

2018ΕΠ053000005), που αφορά στο στάδιο του ελέγχου των φακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των συμμετεχόντων και το στάδιο ηλεκτρονικής 

αποσφράγιση της υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς. ….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
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 Εγκρίνει τα Πρακτικά 1ο/06-02-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 2ο/12-02-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού (διεθνούς) 
δημόσιου διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. πρωτ. 16367/12-12-2019 διακήρυξης (με Α/Α Συστ. 
ΕΣΗΔΗΣ 83324), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Πρόγραμμα 
περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων 
προϊόντων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα», στην 
Περιφέρεια Ηπείρου, προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2018ΕΠ53000005,   

τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο 
μέρος αυτής και σύμφωνα με τα οποία:  

Πρακτικό 1/06-02-2020: η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση και έλεγχο του φακέλου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Τεχνικής 
Προσφοράς, της μοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι της εταιρείας 
«KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και από τον διενεργηθέντα 
έλεγχο, διαπίστωσε την πληρότητα των δικαιολογητικών της προσφοράς της εταιρείας. 

Πρακτικό 2/12-02-2020: η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση, καταγραφή και έλεγχο του φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας 
«KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που έγινε αποδεκτή κατά 
το προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού, βάσει του Πρακτικού 1ο/06-02-2020, και αφού την 
έκανε δεκτή, ομόφωνα εισηγείται την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του Διαγωνισμού την 
εταιρεία «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ποσό 
προσφοράς € 589.999,55 με ΦΠΑ. 

 Σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην παρούσα απόφαση, Πρακτικά 1ο/06-02-2020 
(αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 2ο/12-
02-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας 
του ηλεκτρονικού ανοιχτού (διεθνούς) δημόσιου διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. πρωτ. 16367/12-
12-2019 διακήρυξης (με Α/Α Συστ. ΕΣΗΔΗΣ 83324), για την επιλογή Αναδόχου του έργου 
«Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και 
κατασχεθέντων προϊόντων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και 
αιγοπρόβατα», στην Περιφέρεια Ηπείρου, προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος 
των πιστώσεων του ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2018ΕΠ53000005,  

Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον 
διαγωνισμό, η τεχνική της προσφορά πληροί τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της Διακήρυξης για 
κάθε κριτήριο και η οικονομική της προσφορά, με τιμή 0,73 € με ΦΠΑ, ανά κιλό νεκρών ζώων 
και κατασχεθέντων προϊόντων και συνολικού ποσού € 589.999,55 με ΦΠΑ, κρίθηκε αποδεκτή 
και συμφέρουσα. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 01 / 6.2.2020 
 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοιχτού (άνω των 
ορίων) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το 
«Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων (σύμφωνα με το αντικείμενο του 
προγράμματος) και κατασχεθέντων προϊόντων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από 
νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα», στην Περιφέρεια Ηπείρου για τρία έτη από την υπογραφή 
της σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνη 600.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α (ΠΔΕ 2018, ΣΑΕΠ-530, 2018ΕΠ053000005), η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 
πρωτ. 12/882/3-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΛ8Ω7Λ9-9ΒΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου αποτελούμενη από τους: 

  Ευθαλία Οικονόµου, αναπληρώτρια προϊσταμένη Τμήματος Κτηνιατρικής της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων, ως πρόεδρο με αναπληρωτή τον 
Άγγελο Μανώλη, αναπληρωτή προϊστάμενο του Τμήματος Κτηνιατρικής της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Άρτας, 

 Βασιλική Ηγουμενίδου, υπάλληλο του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων, 
αναπληρούμενη από τον Θεοφάνη Φάη, αναπληρωτή προϊστάμενο του Τμήματος 
Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Πρέβεζας   

 Αικατερίνη Ντόντορου, αναπληρώτρια προϊσταμένη της ∆/νσης Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας Ηπείρου, ως μέλος αναπληρούμενη από την Χρυσάνθη Καραπέτσιου, 
υπάλληλο του Τμήματος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ιωαννίνων 
 

συνεδρίασε στις 31-01-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 σε γραφείο της Περιφέρειας 
Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα με παρόντα το αναπληρωματικό μέλος κ. Άγγελο 
Μανώλη και τα τακτικά μέλη της, κ Βασιλική Ηγουμενίδου και κ. Αικατερίνη Ντόντορου 
προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του με α/α συστήματος: 83324 
Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο 
«Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων (σύμφωνα με το αντικείμενο του 
προγράμματος) και κατασχεθέντων προϊόντων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από 
νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα» στην Περιφέρεια Ηπείρου για τρία έτη από την υπογραφή 
της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19PROC006061254). 
Η Επιτροπή μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση προέβη στον έλεγχο της ημερομηνίας 
υποβολής των δικαιολογητικών που οι προσφέροντες είχαν προσκομίσει στη Δ/ναη 
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με την παράγραφο της διακήρυξης 2.4.2 
Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών και αφού διαπίστωσε ότι αυτά είχαν προσκομιστεί 
εμπρόθεσμα, προχώρησε στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των ηλεκτρονικών 
(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» των κάτωθι υποβληθέντων 
προσφορών: 
 

α/α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛ. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α.Π. ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1 KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

161804 977/29-01-2020 

 
Η  Επιτροπή συνέχισε με την ίδια σύνθεση τις εργασίες της σε επόμενες μέρες και αφού 
εξέτασε το περιεχόμενο τόσο του ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Τεχνική Προσφορά» όσο και των στοιχείων που έχουν προσκομισθεί στην Αναθέτουσα Αρχή, 
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διαπίστωσε την πληρότητα των δικαιολογητικών της προσφοράς της εταιρείας KAFSIS 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 
 
H Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό στη Δ/νβση Κτηνιατρικής, μέσω επικοινωνίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 3.1.2 της διακήρυξης, ώστε να προβεί στις 
νόμιμες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή και να ορίσει ημερομηνία και αποσφράγιση του 
(υπο)φακέλου της οικονομικής προσφοράς. 
 
Το παρόν Πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε 3 αντίτυπα. 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 

Μανώλης Άγγελος 
 
 

Ηγουμενίδου Βασιλική 
 
 

Ντόντορου Αικατερίνη 
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  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02 / 12.2.2020 
 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοιχτού (άνω των 
ορίων) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το 
«Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων (σύμφωνα με το αντικείμενο του 
προγράμματος) και κατασχεθέντων προϊόντων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από 
νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα», στην Περιφέρεια Ηπείρου για τρία έτη από την υπογραφή 
της σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνη 600.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α (ΠΔΕ 2018, ΣΑΕΠ-530, 2018ΕΠ053000005), η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 
πρωτ. 12/882/3-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΛ8Ω7Λ9-9ΒΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου αποτελούμενη από τους: 

  Ευθαλία Οικονόµου, αναπληρώτρια προϊσταμένη Τμήματος Κτηνιατρικής της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων, ως πρόεδρο με αναπληρωτή τον 
Άγγελο Μανώλη, αναπληρωτή προϊστάμενο του Τμήματος Κτηνιατρικής της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Άρτας, 

 Βασιλική Ηγουμενίδου, υπάλληλο του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων, 
αναπληρούμενη από τον Θεοφάνη Φάη, αναπληρωτή προϊστάμενο του Τμήματος 
Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Πρέβεζας   

 Αικατερίνη Ντόντορου, αναπληρώτρια προϊσταμένη της ∆/νσης Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας Ηπείρου, ως μέλος αναπληρούμενη από την Χρυσάνθη Καραπέτσιου, 
υπάλληλο του Τμήματος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ιωαννίνων 
 

συνεδρίασε στις 7-2-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 σε γραφείο της Περιφέρειας 
Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα με παρόντα το αναπληρωματικό μέλος κ. Άγγελο 
Μανώλη και τα τακτικά μέλη της, κ Βασιλική Ηγουμενίδου και κ. Αικατερίνη Ντόντορου 
προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση της υποβληθείσας οικονομικής 
προσφοράς {(υπο)φάκελος «Οικονομική Προσφορά» της εταιρείας KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η αποσφράγιση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το 
1455/7.2.2020 έγγραφο της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου και την παρ. 3.1.2 
της με αρ.16367/12-12-2019 σχετικής Διακήρυξης με α/α συστήματος: 83324 :Ηλεκτρονικός 
Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου  για το έργο: «Πρόγραμμα 
περισυλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων (σύμφωνα με το αντικείμενο του προγράμματος) 
και κατασχεθέντων προϊόντων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και 
αιγοπρόβατα», στην Περιφέρεια Ηπείρου για τρία έτη από την υπογραφή της σύμβασης 
(ΑΔΑΜ: 19PROC006061254). 
Κατά τον έλεγχο των εγγράφων της οικονομικής προσφοράς παρατηρήθηκε μία ασάφεια και 
ζητήθηκαν διευκρινήσεις από την εταιρεία KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΝΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ. με το με αριθμ. πρωτ. 1056/10/2/20 έγγραφο μας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και του πεδίου 
επικοινωνία. Στις 12/2/20 μέσω του ίδιου πεδίου επικοινωνίας λάβαμε απάντηση 
διευκρινιστική από την εταιρεία KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ . 
Η επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου στις 12.2.20, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 σε γραφείο της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα με παρόντα το αναπληρωματικό μέλος 
κ. Άγγελο Μανώλη και τα τακτικά μέλη της, κ Βασιλική Ηγουμενίδου και κ. Αικατερίνη 
Ντόντορου μετά και από την διευκρινιστική απάντηση της εταιρείας KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  
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Η Επιτροπή έκανε δεκτή την οικονομική προσφορά της εταιρείας KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  
 

Περιφέρεια Ηπείρου Ενδεικτικές 

ποσότητες 

(κιλά) 

Προσφερόμενη 

Τιμή αν κιλό 

νεκρών ζώων 

και 

κατασχεθέντων 

προϊόντων 

(Χωρίς ΦΠΑ)  

Προσφερόμενη 

Τιμή αν κιλό 

νεκρών ζώων 

και 

κατασχεθέντων 

προϊόντων (Με 

ΦΠΑ) 

Συνολική αξία  

(Χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική αξία  

(με Φ.Π.Α 24%) 

ΟΛΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

806.451 0,59ευρώ/κιλό 0,73ευρώ/κιλό 475.806,09 

ευρώ 

589.999,55 

ευρώ  

 

Η  επιτροπή αφού εξέτασε τα ανωτέρω εισηγείται: 
 
• Να  αναδειχθεί ως προσωρινός  ανάδοχος για την Περιφέρεια Ηπείρου η εταιρεία 
KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 
 
Το παρόν Πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε 3 αντίτυπα. 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 

Μανώλης Άγγελος 
 
 

Ηγουμενίδου Βασιλική 
 
 

Ντόντορου Αικατερίνη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/354/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, Τριάντου Σοφίας, 
Παύλου Φλώρου και Κων/νου Χριστοδούλου, μελών της ομάδας εργασίας του έργου 
«Adrion 5 Senses «Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five 
Senses», του Προγράμματος Interreg ADRION 2014-2020, στο Βερολίνο της Γερμανίας το 
χρονικό διάστημα 04-09 Μαρτίου 2020, για τη συμμετοχή τους στην Τουριστική Έκθεση 
ITB και στην τεχνική συνάντηση του έργου που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια 
της έκθεσης και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016), καθώς και του 
Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» και την 
αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με θέμα «Παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)» του Αν. Υπ. 
Οικονομικών. 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 806/19-02-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 478/19-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία 
η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη την αριθ. πρ. 5733/160/15-1-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ ΩΜΟΨ7Λ9-

Λ26) για τη σύσταση της ομάδας εργασίας του έργου Adrion 5 Senses «Building the ADRION Brand Name in 

Tourism: Indulging all Five Senses» στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg ADRION 2014-2020, την 

υποχρέωση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου ως επικεφαλής εταίρου στο περίπτερο του έργου στην 

Τουριστική Έκθεση ΙΤΒ στο Βερολίνο το χρονικό διάστημα 04-08 Μαρτίου 2020, και στην τεχνική συνάντηση 

του έργου που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της έκθεσης καθώς και τη φύση του έργου παρακαλούμε 

να εγκρίνετε τη μετακίνηση των : 

1. Τριάντου Σοφία, Προϊσταμένη του τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων της Δ/νσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου,  μέλος της ομάδας του έργου και συντονίστρια 

αυτού 

2.. Παύλου Φλώρου, υπάλληλο του Τμήματος Τουρισμού της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης-Απασχόλησης-

Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, μέλος της ομάδας του έργου και 

3. Κων/νου Χριστοδούλου, υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 

μέλος της ομάδας έργου   

στο Βερολίνο για τη συμμετοχή τους στην προαναφερόμενη έκθεση στο πλαίσιο του έργου Adrion 5 Senses. 

Ημερομηνία αναχώρησης: 04/03/2020 

Ημερομηνία επιστροφής: 09/03/2020 

Μέσο μετακίνησης: Αεροπλάνο 

Παρακαλούμε επίσης για την έγκριση των σχετικών δαπανών για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, 

διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης που υπολογίζεται στο ποσό των 7.000,00 € περίπου. Η προκαλούμενη 

δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Adrion 5 Senses «Building the ADRION Brand Name in Tourism: 

Indulging all Five Senses» στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg ADRION 2014-2020, – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΗΠΕΙΡΟΥ της ΣΑΕΠ 318/2. ….» 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Λιούρης Θεοχάρης 
(Χάρης) εισηγήθηκε, για κρίσιμα θέματα επιμορφωτικών σεμιναρίων, συνεδρίων κλπ, που 
άπτονται θέματα δημόσιας υγείας και δημόσιου ενδιαφέροντος, να υπάρχει ενημέρωση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, από τους υπαλλήλους που τα παρακολούθησαν. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει τη μετακίνηση των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, Τριάντου Σοφίας, 
Προϊσταμένης του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων της Δ/νσης Αναπτυξιακού 
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Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, Παύλου Φλώρου, υπαλλήλου του Τμήματος 
Τουρισμού της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης-Απασχόλησης-Εμπορίου και Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου και  Κων/νου Χριστοδούλου, υπαλλήλου της Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, μελών της ομάδας εργασίας του έργου «Adrion 5 
Senses «Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses», του 
Προγράμματος Interreg ADRION 2014-2020, στο Βερολίνο της Γερμανίας το χρονικό διάστημα 
04-09 Μαρτίου 2020, για τη συμμετοχή τους στην Τουριστική Έκθεση ITB και στην τεχνική 
συνάντηση του έργου που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της έκθεσης 

 Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 7.000,00 € για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης 
διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης των ανωτέρω υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου “Adrion 5 Senses 
«Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses” στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Interreg ADRION 2014-2020 - Περιφέρεια Ηπείρου της ΣΑΕΠ 318/2.  
………………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/355/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για χρήση σε 
εργασίες ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου για το Α’ τρίμηνο 2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2091/18-02-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 476/18-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: 

 Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 Ότι για τη λειτουργία του έργου απαιτούνται τα παρακάτω υλικά: ….. (ΠΙΝΑΚΑΣ) 

Εισηγούμαστε  

Την έγκριση της πίστωσης ποσού 23.181,44 € (με Φ.Π.Α.) της παρακάτω προμήθειας, η οποία θα γίνει με 

απευθείας ανάθεση.…». 

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, το οποίο πρέπει να εκτελεσθεί με πρόσκληση σε τουλάχιστον τρεις 
ενδιαφερομένους, για την εύρεση της συμφερότερης προσφοράς. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού 23.181,44 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση 
εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 
2018-2020» (Υποέργο: Προμήθεια υλικών οδικού ηλεκτροφωτισμού Α’ τριμήνου 2020), για την 
προμήθεια των υλικών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, απαραίτητων για 
χρήση σε εργασίες ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου, ήτοι: 

1 71001.07 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΝΑΤ-150W 40,00 

2 71001.07 ΦΩΤ.ΒΡΑΧ.ΝΑΤΡ.150W Ε40 10,00 

3 71008.18 ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ Ε40 150W 50,00 

4 71F601143M ΚΟΛΩΝΑ Φ60/114 3 ΜΕΤΡΩΝ 40,00 

5 41RS.311203 ΑΓΚΥΡΙΟ  ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ 40,00 

6 71004.90 ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΟΝΟ 40,00 

7 50004.45 ΝΥΥ 4x2,5    J1VV-U 1.000,00 

8 26025.15 ΛΑΜ SON PLUS 400W Ε40 ΑΧΛ.PHIL 24,00 

9 26025.22 ΛΑΜ.SONT PLUS 250 Ε40 ΣΩΛ.PHIL 96,00 

10 26025.21 ΛΑΜ.SONT PLUS 150 Ε40 ΣΩΛ.PHIL 96,00 

11 33004.02 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W 100,00 

12 33004.03 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W 40,00 

13 33004.04 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W 30,00 

14 59010.01 ΜΙΚΡΟΑΣΦΑΛ. 1-10Α 5,2Χ20 55000 500,00 

15 27001.70310 ΑΥΤ.ΑΣΦΑΛ. SH201T-Β16     ΑΒΒ 20,00 

16 27001.70314 ΑΥΤ.ΑΣΦΑΛ. SH201T-Β40     ΑΒΒ 30,00 

17 59001.02 ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤ.20x19 WONDER 50,00 

18 71AC.ISRN150P ISRL 150W ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΠΥΚΝ 20,00 

19 50004.48 ΝΥΥ 4x10     J1VV-R ΣΤΡΟΦΕΙΟΥ 400,00 
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20 50004.14 ΝΥΥ 3x1,5    J1VV-U 200,00 

21 65010 ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΕΞΩΤΕΡ.1051 12Α 3,00 

22 48002.06 ΠΡΟΒ.HQI  250W ΣΤΕΓ. ΙΡ65 4,00 

23 26024.062 ΛΑΜΠΑ CDM T 230W   840  HQI ΣΩΛ 4,00 

24 50004.62 ΝΥΥ 5x10     J1VV-R ΣΤΡΟΦΕΙΟΥ 160,00 

25 38011.02 ΚΩΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟ Νο  10 30,00 

26 6050.113 ΘΕΡΜ/ΝΟ 12.7/6.4 1 ΜΕΤΡΟΥ ΜΑΥΡΟ/ΜΠΛΕ/ΚΟΚΚΙΝΟ 5,00 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

 

  

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 

ΑΔΑ: Ψ0ΛΛ7Λ9-ΠΕ9
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/356/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Απόφαση για την μή άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 38/2020 απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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 Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 224/24-
02-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 493/24-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), 
και του Νομικού Συμβούλου, κ. Δημητρίου Στάθη στην οποία αναφέρονται τα εξής: «… Στην 

υπηρεσία μας κοινοποιήθηκε η προαναφερόμενη  απόφαση, η οποία υποχρεώνει την 

Περιφέρεια Ηπείρου στη καταβολή ποσού των δεκαέξι χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων 

(16.884,00) ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αναφερόμενης σ αυτή αγωγής και 

επί πλέον τα έξοδα της δίκης που ορίζει στα (290,00) ευρώ.  Το ως άνω ποσό αφορά την 
καταβολή μισθωμάτων για το οίκημα που εκμίσθωσε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων 

(140 τ.μ ) από την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Κέντρο Παραδοσιακής Βιοτεχνίας 

Ιωαννίνων» για τις ανάγκες στέγασης του ΚΕΘΕΑ. Κατόπιν όλων αυτών και δεδομένου ότι, στη 

προκειμένη περίπτωση δεν συντρέχει λόγος άσκησης του ενδίκου μέσου της έφεσης ενώπιον 

του αρμοδίου δικαστηρίου, καθώς η ως άνω απόφαση είναι πλήρως αιτιολογημένη, τόσο στο 
νομικό όσο και στο πραγματολογικό επίπεδο, το δε επιδικασθέν με αυτή ποσό, δεν έχει 

καταβληθεί μέχρι σήμερα στην εκμισθώτρια, θα πρέπει η Επιτροπή σας να λάβει απόφαση για 

παραίτηση από την άσκηση του ένδικου μέσου της έφεσης εναντίον της προαναφερόμενης 

απόφασης, έτσι ώστε να καταστεί τελεσίδικος  και να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής της 

δαπάνης κατά τα οριζόμενα στο νόμο. Επισυνάπτεται σε αντίγραφο η υπ΄ αριθμ 38/2020 

απόφαση του Μονομελούς πρωτοδικείου Ιωαννίνων…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
την μή άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κατά της υπ’ αριθμ. 
38/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (Ειδική Διαδικασία Μισθωτικών 
Διαφορών), με την οποία έγινε δεκτή η από 27-02-2019 αγωγή της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία 
«Κέντρο Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων», και υποχρεώνει την Περιφέρεια Ηπείρου (ως καθολική 
διάδοχο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων) να καταβάλλει στην ενάγουσα τα δικαστικά έξοδα, 
ποσού 290,00 € καθώς και το ποσό των 16.884,00 € με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, 
που αφορά στην καταβολή μισθωμάτων για το οίκημα (140 τ.μ.) που εκμίσθωσε η Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων από την ενάγουσα, για τις ανάγκες στέγασης του ΚΕΘΕΑ,  

σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 224/24-02-2020 (ανωτέρω υπό στ. 5) γνωμοδότηση της Νομικής 
Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων και του Νομικού Συμβούλου, κ. Δημητρίου Στάθη, επειδή «… στη 

προκειμένη περίπτωση δεν συντρέχει λόγος άσκησης του ενδίκου μέσου της έφεσης ενώπιον του 

αρμοδίου δικαστηρίου, καθώς η ως άνω απόφαση είναι πλήρως αιτιολογημένη, τόσο στο νομικό 

όσο και στο πραγματολογικό επίπεδο, το δε επιδικασθέν με αυτή ποσό, δεν έχει καταβληθεί μέχρι 

σήμερα στην εκμισθώτρια …». 

 Εγκρίνει την παραίτηση της Περιφέρειας Ηπείρου, από την άσκηση του ένδικου μέσου της έφεσης 
ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, κατά της ανωτέρω, υπ’ αριθμ. 38/2020 απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/357/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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 ετήσια συνδρομή της Περιφέρειας Ηπείρου για 
τη συμμετοχή της στην Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Ενώσεων Παραγωγών AREPO. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 

4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 

(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 

Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-

2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 

διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 

από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 

καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 847/25-02-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
518/25-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: «…Η Περιφέρεια Ηπείρου, σύμφωνα με την υπ. αριθ.8/38/22-9-2017 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου συμμετέχει στην Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Ενώσεων 
Παραγωγών AREPO, με ετήσια συνδρομή 4.500,00 €, σύμφωνα με το καταστατικό, την απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης της και  την από 25.2.2020 επιστολή του Γενικού Γραμματέα της  AREPO κ. Laurent Gomez. Το 
δίκτυο AREPO αποτελεί Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Ενώσεων Παραγωγών με κύριο αντικείμενο 
την προώθηση και προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
οργάνων της. Στόχοι της είναι η προώθηση, η προάσπιση και η προστασία τόσο των παραγωγών όσο και 
των καταναλωτών των ευρωπαϊκών περιοχών που εμπλέκονται στην παραγωγή των προϊόντων 
γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΟΠ,ΠΓΕ,ΕΠΙΠ). Κατά το 2019 η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετείχε στις συναντήσεις 
του δικτύου τις Βρυξέλλες με θέματα:  την Διακυβέρνηση, την Κοινή Οργάνωση Αγοράς και τις Γεωγραφικές 
Ενδείξεις στην νέα ΚΑΠ μετά το 2020, τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες, τα οφέλη παραγωγής 
και εμπορίας αγροτικών προϊόντων γεωγραφικών ενδείξεων στις αγροτικές περιοχές , τους τρόπους 
προώθησης τους και την ενημέρωση των παραγωγών όλων των Περιφερειών για την συμμετοχή τους σε 
όλη την παραγωγική διαδικασία των προϊόντων ΠΟΠ –ΠΓΕ. Επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους το δίκτυο 
συμμετείχε, με την συνεισφορά όλων των μελών, συμπεριλαμβανομένης και της Περιφέρειας Ηπείρου στην 
προπαρασκευή προτάσεων, μέσω των τεχνικών συναντήσεων και ανταλλαγή απόψεων, που σχετίζονται με 
την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις Γεωγραφικές Ενδείξεις (Γ.Ε.) και την πολιτική της Ε.Ε. στον τομέα 
ποιότητας, και την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2020.Λαμβάνοντας μέρος σε όλες 
τις συναντήσεις και σε όλες τις παρεμβάσεις της AREPO και δεδομένης της αναγκαιότητας όλων των 
Περιφερειών της χώρας μας να συμμετέχουν ενεργά στην διαμόρφωση και τροποποίηση των κανονισμών 
της ΕΕ σε ότι αφορά την παραγωγή και μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, η Περιφέρεια Ηπείρου 
συνεχίζει αποτελεί ενεργό μέλος της AREPO και το 2020. Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη ετήσιας 
συνδρομής, και συγκεκριμένα για το έτος 2020, της Περιφέρειας Ηπείρου στην προαναφερθείσα Ένωση 
Περιφερειών, ύψους 4.500,00 €: σε βάρος του Ε.Φ.072, Κ.Α.Ε. 0899 της Περιφέρειας Ηπείρου. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού € 4.500,00 και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου /Π.Ε. 
Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0899), για την κάλυψη της ετήσιας συνδρομής για το έτος 2020, 
για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Ενώσεων 
Παραγωγών AREPO, συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 8/38/22-09-2017 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/358/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση βατότητας 
τμήματος οδού Δημαριό – Κομπότι», προϋπολογισμού 400.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

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, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 5/311/18-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος 
οδού Δημαριό – Κομπότι», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 322.580,65 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 400.000,00 €, 
με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 392/10-02-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. πρωτ. αρ. 3673/06-02-2020 
απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α 
2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν 
την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 - Μάρτιος 2018» για την 
υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 546/24-02-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 497/24-
02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία λαμβάνοντας 
υπόψη το αποτέλεσμα της από 24-02-2020 ηλεκτρονικής κλήρωσης από το ΜΗΜΕΔ, 
εισηγείται την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου του θέματος, με ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού την 31η Μαρτίου 2020, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού την 31η 
Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Αποκατάσταση βατότητας τμήματος οδού Δημαριό – Κομπότι», προϋπολογισμού 
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 322.580,65 € και 
συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 400.000,00 €, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 
Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες 
που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 - Μάρτιος 2018», 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
προέκυψαν από την από 24-02-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το 
ΜΗΜΕΔ,   

και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΑΔΑ: Ψ0ΛΛ7Λ9-ΠΕ9



-69- 
 

Τακτικά μέλη: 

1. ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Δήμος Αρταίων/Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών, τηλ. 2681362214 (e-mail: kontostergiou@arta.gr). 

2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών Περιφέρεια Ηπείρου, τηλ. 2681363338 (e-

mail:tsironis@peartas.gov.gr). 

3. ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΓΚΑΣ, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δήμος Πρέβεζας, τηλ. 2682089048 (e-

mail:erga@1485.syzefxis.gov.gr). 

Αναπληρωματικά μέλη: 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Περιφέρεια Ηπείρου τηλ. 2682, 

2682362163 (e-mail: kats7070@yahoo.gr). 

2. ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΕΖΟΣ, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη, τηλ. 2681360817 

(e-mail:PKAREZOS@GKARAISKAKIS.GR). 

3. ΜΑΝΘΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Δήμος Πρέβεζας, τηλ. 2682089063 (e-mail: 

manthosmir@gmail.com). 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 

mailto:kats7070@yahoo.gr
mailto:manthosmir@gmail.com
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/359/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση απαλλαγής υπολόγων δαπανών Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (ΧΕΠ) 
της Π.Ε. Άρτας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 647/21-02-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
491/24-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία εισηγείται την 
έγκριση απαλλαγής υπολόγων δαπανών ΧΕΠ της Π.Ε. Άρτας. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την απαλλαγή του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Αμπελογιάννη Νικόλαου,  από κάθε 
ευθύνη ως υπολόγου του αριθμ. 14/11-02-2020 Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής της Π.Ε 
Άρτας, ποσού 458,48 € (τετρακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά), το οποίο 
εκδόθηκε βάσει της αριθμ. 2/129/20-01-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά 
στην πληρωμή μίσθωσης οκτώ (8) γραμματοθυρίδων (57,31 € θυρίδων) για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Νομού Άρτας για το έτος 2020, 
κατόπιν υποβολής από τον υπόχρεο, όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών απόδοσης.  

Β. Εγκρίνει την απαλλαγή του υπαλλήλου της Π.Ε Άρτας, Βαρέλη Ανδρέα, από κάθε ευθύνη ως 
υπολόγου του αριθμ. 19/11-02-2020 Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής της Π.Ε. Άρτας, ποσού 
300,00 € (τριακοσίων ευρώ) το οποίο εκδόθηκε βάσει της αριθμ. 3/192/28-01-2020 απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής, και αφορά στην πληρωμή κάθε δαπάνης (Τέλη κυκλοφορίας, τέλη 
αδείας κλπ) αναγκαία ώστε να τεθεί σε κυκλοφορία το νέο όχημα που προμηθεύτηκε η ΠΕ 
Άρτας, κατόπιν υποβολής από τον υπόχρεο όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών 
απόδοσης.  
…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/360/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 26ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-11-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Διαγραμμίσεις - 
Αποκαταστάσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 160.000,00 € με 
Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

5. Την αριθμ. 23/1806/19-07-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 160.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 071 και Κ.Α.Ε. 9779.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2019, έργων 
χρηματοδοτούμενων από έσοδα Κ.Α.Π., για την εκτέλεση του έργου «Διαγραμμίσεις - 
Αποκαταστάσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας». 

6. Την αριθμ. 26/2084/21-08-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Διαγραμμίσεις - Αποκαταστάσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας», 
προϋπολογισμού 160.000,00 € με Φ.Π.Α.,  με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια 
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1779/12-08-
2019 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 
123632/1778/12-08-2019 απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος των πιστώσεων του 
Ε.Φ. 071 και Κ.Α.Ε. 9779.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. 
έτους 2019, σύμφωνα με την  αριθμ. 23/1806/19-07-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και 
την με α/α 1808 και αρ. πρωτ. 2968/01-08-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 1833 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος αποτελούμενη από υπαλλήλους των 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, όπως προέκυψαν από την από 12-08-2019 κλήρωση 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

7. Την αριθμ. 36/2911/12-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-11-2019 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), μέσω 
Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Διαγραμμίσεις - 
Αποκαταστάσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 160.000,00 € με Φ.Π.Α, 
σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 071 και Κ.Α.Ε. 9779.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2019, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», με 
προσφερόμενο ποσό 49.600,00 € με Φ.Π.Α. και έκπτωση 69,00%. 

8. Την αριθμ. 2/134/20-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης και 
διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2020, για το ανεκτέλεστο 
υπόλοιπο των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, που ακολουθήθηκε από την με α/α 376 και αρ. πρωτ. 
8677/1290/21-01-2020 (ΑΔΑ: 6ΞΥΑ7Λ9-ΟΨΖ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 160.000,00 
€ για το έργο «Διαγραμμίσεις - Αποκαταστάσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας», η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 365 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας.   

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3951/20-02-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 483/20-02-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 12-
02-2020 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, με τα οποία η Ε.Δ. μετά από 
έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα 
«ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», με προσφερόμενο ποσό 49.600,00 € με Φ.Π.Α. 
και έκπτωση 69,00%. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 12-02-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-11-2019 ανοιχτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 
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4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), μέσω συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Διαγραμμίσεις - Αποκαταστάσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας», 
προϋπολογισμού 160.000,00 € με Φ.Π.Α, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 071 και Κ.Α.Ε. 9779.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με τα οποία, 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 στον οικονομικό φορέα 
«ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ». 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
που διενεργήθηκε στις 19-11-2019, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Διαγραμμίσεις - 
Αποκαταστάσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 160.000,00 € με Φ.Π.Α, σε 
βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 071 και Κ.Α.Ε. 9779.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας, 

στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», με 
προσφερόμενο ποσό 49.600,00 € με Φ.Π.Α. και έκπτωση 69,00%,  σύμφωνα με το από 19-11-2019 
Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 36/2911/12-12-2019 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 12-02-2020 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 «ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, στο ποσό των 49.600,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 071 και Κ.Α.Ε. 
9779.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020, βάσει της 
αριθμ. 2/134/20-01-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και της με α/α 376 και αρ. πρωτ. 
8677/1290/21-01-2020 (ΑΔΑ: 6ΞΥΑ7Λ9-ΟΨΖ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 365 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

Της Επιτροπής Διαγωνισμού για την δημοπρασία του έργου: 

 «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ» 

Στην Ηγουμενίτσα την 12η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00 οι παρακάτω 

υπογεγραμμένοι: 

1.  ΑΝΝΑ ΔΗΜΑ,   ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών της Π. Ε.  Θεσπρωτίας  

2. ΗΛΙΑΣ ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ,  ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών της  Π.  Ε.   

Θεσπρωτίας  

  3.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ,   ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΗΜΟΥ               

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  

 

    Αποτελούντες με την υπ΄ αριθμ. ταυτότητας κλήρωσης mimed-ecb-a-2-id-aa-4220-

eba-2019-08-12-09:35:00.000000   την επιτροπή διαγωνισμού του παραπάνω έργου η 

οποία επιλέχθηκε μετά από ηλεκτρονική κλήρωση συνήλθαμε σήμερα Τετάρτη 

12/02/2020 και ώρα 10:00 στα γραφεία της ΔΤΕ της ΠΕ Θεσπρωτίας προκειμένου να 

εξετάσουμε τα δικαιολογητικά  του προσωρινού αναδόχου του έργου που αναφέρεται 

στο θέμα.  

    Είχε προηγηθεί η υπ΄ αριθμ. 36/2911/12-12-2019 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου η οποία ανέδειξε προσωρινό μειοδότη του έργου τον 

ΚΑΡΑΚΑΞΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. με μέση τεκμαρτή έκπτωση 69,00 %. Η 

απόφαση κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό με το υπ΄αριθμ 

πρωτ. 4585/696/14-01-2020 έγγραφο της υπηρεσίας. Κατά της απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής δεν υπεβλήθη η κάποια ένσταση.  

   Στην συνέχεια η υπηρεσία μας, με την  υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11869/1690/27-01-2020 

πρόσκληση της, κάλεσε στον ανάδοχο να προσκομίσει τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

                        

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ηγουμενίτσα:    12/02/ 2020 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Ταχ. Δ/νση:  Παναγή Τσαλδάρη 18Α  
 46100 Ηγουμενίτσα  
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του στον διαγωνισμό. Τα δικαιολογητικά προσκομίστηκαν την 04-02-2020 μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ και ελέγχθηκαν από την επιτροπή διαγωνισμού και βρέθηκαν να είναι σύμφωνα 

με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/16 και τους όρους της διακήρυξης. 

Κατόπιν αυτών η επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 τις σχετικές Υπ. 

Αποφάσεις και τους όρους της Διακήρυξης διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση του 

διαγωνισμού που αφορά την κατασκευή του έργου: 

«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ» 

προϋπολογισμού 160.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ),  στον ΚΑΡΑΚΑΞΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ο οποίος έδωσε προσφορά 49.600,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) και 

έκπτωση εξήντα εννιά τοις εκατό ( 69,00 %). Η Ε.Δ. κρίνει την προσφορά   του  

ΚΑΡΑΚΑΞΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΤΟΥ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   συμφέρουσα και εισηγείται την ανάθεση εκτέλεσης του έργου 

 σ ΄αυτόν. 

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

ως κατωτέρω.   

                                                                                                                                                                                

                                                                                                               

ΑΝΝΑ ΔΗΜΑ                                                                                   ΗΛΙΑΣ ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ   

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ                                            ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                        

 

                                                                                                                                                                           

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ   

 ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ                                                               
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/361/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 27ο 

Κατάρτιση και έγκριση όρων της διακήρυξης για την εκμίσθωση του δημόσιου φυσικού 
ιχθυοτροφείου Λούτσα - Παπαδιά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και συγκρότηση της 
Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση ιχθυοτρόφων υδάτων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96 περί μισθώσεων, του Β.Δ. της 7/18-3-40 (ΦΕΚ 94/1940) «Περί της υπό 
του Οργανισμού Αλιείας εκμεταλλεύσεως των ιχθυοτροφείων, λιμνών, θυννείων και ιχθυοτρόφων εν 
γένει υδάτων δι’ ενοικιάσεων», του Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδικας» όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν.1740/1987, του Ν.2040/92 (ΦΕΚ 70/Α/1992) «περί ρύθμισης θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του», του Ν. 4282/2014 
(ΦΕΚ 182/Α’/2014) «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» και του Ν.4492/2017 (ΦΕΚ 
Α΄ 156/2017) «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες 
διατάξεις», του Ν.4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α΄/2018) και του Ν. 4646/2019 άρθρο 65, παρ.1 (ΦΕΚ 
201/Α΄/2019) και της αριθμ. 393155/22-9-1992 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών 
Προεδρίας της Κυβέρνησης, Γεωργίας και Οικονομικών «περί Περιορισμού Συλλογικών Οργάνων του 
Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 579/Β/23-091992). 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3089/24-02-2020 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 496/24-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία 
η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Με δεδομένο ότι η υφιστάμενη μισθωτική περίοδος του δημόσιου ιχθυοτροφείου «Λούτσα-Παπαδιά» λήγει 

την 28-02-2020, η Υπηρεσία μας εισηγείται την εκμίσθωση για τη νέα μισθωτική περίοδο. Κατά συνέπεια σας 

διαβιβάζουμε συνημμένα: 

α) Σχέδιο διακήρυξης για την εκμίσθωση του εν λόγω ΔΦΙ. 

β) Πρακτικό κληρώσεων για την επιλογή μελών που συγκροτούν την επιτροπή διεξαγωγής πλειοδοτικών 

διαγωνισμών για την εκμίσθωση των δημόσιων ιχθυοτροφείων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

γ) Το αριθ. 3943 ΑΠΑ 2020/11-02-2020 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσπρωτίας για ορισμό μελών 

της εν λόγω επιτροπής. 

δ) Σχέδιο απόφασης συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση ιχθυοτρόφων 

υδάτων Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

Παρακαλούμε για την έγκριση των (α) και (δ) από τη Οικονομική Επιτροπή. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής / Τμήμα Αλιείας 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του δημόσιου φυσικού 
ιχθυοτροφείου Λούτσα - Παπαδιά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και 

Καταρτίζει τη διακήρυξη για την διενέργεια της ως άνω πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση 
του δημόσιου φυσικού ιχθυοτροφείου Λούτσα - Παπαδιά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, με 
τις εγκαταστάσεις (αλιευτικές, κτιριακές, λοιπά έργα και υποδομές) και τα παραρτήματα αυτού, με σκοπό 
την αλιευτική εκμετάλλευσή τους, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, το σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην ανωτέρω 
αριθμ. πρωτ. 3089/24-02-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Ειδικότερα, η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πενταετούς διάρκειας και αρχίζει από την 1η Μαρτίου 2020 
και λήγει την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου του έτους 2025, ως τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 
€ 2.485,00 και όρια του εκμισθούμενου χώρου είναι η μόνιμα και περιοδικά κατακλυζόμενη υδάτινη 
έκταση με τα αναγκαία παραρτήματα του ιχθυοτροφείου, και τα επιμέρους τμήματα που περιβάλλονται 
από: βόρειο-ανατολικά: ανάχωμα, βόρειο-δυτικά: τέλματα και ελώδεις εκτάσεις της λιμνοθάλασσας 
«Βόντας», δυτικά: Ιόνιο πέλαγος, νότια: παλαιά κοίτη ποταμού «Καλαμά», όπως αυτός ενδεικτικά 
αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο στη διακήρυξη, τοπογραφικό διάγραμμα. 

Β. Συγκροτεί την Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση των Δημόσιων Φυσικών 
Ιχθυοτροφείων και λοιπών ιχθυοτρόφων υδάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για τα έτη 
2020-2021, σύμφωνα με τους όρους των σχετικών διακηρύξεων, αποτελούμενη από: έναν (1) 
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εκπρόσωπο της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσπρωτίας, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, όπως 
ορίσθηκαν με το με σχετικό, αριθ. πρωτ. 3943/11-02-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας και Β) από δύο (2) 
υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με τους 
αναπληρωτές τους, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, κλήρωση, βάσει του από 04-12-2019 Πρακτικού που 
συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής, και  

Ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους, ως εξής: 

1. ΚΑΨΑΝΗ ΚΟΡΑΛΙΑ, του κλάδου ΤΕ με βαθμό Α, προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας 
Θεσπρωτίας, Γενική Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, Γενική Γραμματεία 
Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, με αναπληρωτή τον 
ΡIΓΑΝΑ ΚΩΝ/ΝΟ, του κλάδου ΤΕ με βαθμό Δ, υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας. 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, του κλάδου ΤΕ5 Ιχθυοκομίας-Αλιείας με βαθμό Α, προϊστάμενο του 
Τμήματος Αλιείας της Π.Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον 
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΟ, του κλάδου ΤΕ5 Ιχθυοκομίας-Αλιείας με βαθμό Α, υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας. 

3. ΜΠΕΣΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Γεωπόνων με βαθμό Α, υπάλληλο του Τμήματος 
Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Π.Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου ως τακτικό μέλος, με 
αναπληρωτή τον ΚΙΤΣΙΟ ΙΩΑΝΝΗ, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Γεωπόνων με βαθμό Α, υπάλληλο του 
Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Π.Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής Διενέργειας των Δημοπρασιών, θα εκτελεί η Κώτσια 
Αλεξάνδρα, του κλάδου ΔΕ με βαθμό Α, υπάλληλος της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσπρωτίας, Γενική 
Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του 
Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρωτή τον Παπασπύρου Σπυρίδωνα, του κλάδου ΔΕ με βαθμό Α, 
υπάλληλος της ίδιας υπηρεσίας.  

 Αντικείμενο της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών είναι η κατάρτιση των λιστών των ενδιαφερομένων 
για κάθε μία από τις περιπτώσεις α’ και β’, της παραγράφου 2, του άρθρου 10, του Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ 
Α’ 156/2017) και η διενέργεια πλειοδοτικής διαδικασίας στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Β.Δ. 7/18-03-1940 (Α΄94) και της ισχύουσας αλιευτικής νομοθεσίας. Δημοπρασίες 
πραγματοποιούνται στις περιπτώσεις που για τις μισθώσεις ενδιαφέρονται περισσότεροι τους ενός 
συνεταιρισμοί ή στις περιπτώσεις που τα ιχθυοτρόφα ύδατα δεν μισθώνονται τελικά σε αλιευτικό 
συνεταιρισμό αλλά σε ιδιώτη. Η μίσθωση σε ιδιώτες, με δημοπρασία, εξετάζεται μετά την εξάντληση της 
δυνατότητας μίσθωσης σε αλιευτικό συνεταιρισμό. Στις περιπτώσεις που πραγματοποιούνται 
δημοπρασίες η επιτροπή υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, το εκάστοτε 
πρακτικό με αιτιολογημένη έκθεση σχετικά με το συμφέρον ή όχι του αποτελέσματος. Στις περιπτώσεις 
που κατά τη διαδικασία μίσθωσης παρουσιάζεται μόνο ένας συνεταιρισμός με πλήρη δικαιολογητικά, τότε 
η μίσθωση γίνεται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 50, του Ν.Δ. 420/1970 
(Α’ 27) όπως αυτό έχει αντικατασταθεί από το Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α’ 156/2017). Στις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης το έργο της επιτροπής περιορίζεται στην κατάρτιση των λιστών και στην εισήγηση 
προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου για την έγκριση της υπογραφής της σύμβασης 
απευθείας ανάθεσης.  

 Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής και λήγει 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/362/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση του Πρακτικού Νο3/25-02-2020 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής 
αρμοδιότητάς της για τα έτη 2020 & 2021, προϋπολογισμού 410.693,46 € με Φ.Π.Α. και 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ0ΛΛ7Λ9-ΠΕ9



-82- 
 

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την αριθμ. 32/2565/29-10-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξής του, πραγματοποίηση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και δέσμευση πολυετούς 
υποχρέωσης, για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τα έτη 2020 & 2021, για τις ανάγκες της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς 
της. 

7. Τις με α/α 6 (καύσιμα κίνησης και λιπαντικά, στον ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511) και 7 (πετρέλαιο 
θέρμανσης, στον ΕΦ 072, ΚΑΕ 1512) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμ. πρωτ. 
1448/220/07-01-2020 και 1449/221/07-01-2020 αντίστοιχα, οι οποίες καταχωρήθηκαν με 
α/α 4 και 5 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

8. Την αριθμ. 3/200/28-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκαν τα Πρακτικά Νο1/21-01-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και Νο2/21-01-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς 
της για τα έτη 2020 & 2021, προϋπολογισμού 410.693,46 € με Φ.Π.Α. βάσει της αριθ. 6/2019 
& με αριθμ. πρωτ. 177004/4205/11-11-2019 (με α/α Συστήματος: 81742) διακήρυξης, 
σύμφωνα με τα οποία: Α. Απορρίφθηκε και αποκλείστηκε από την συνέχεια της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», 
για τις ομάδες Α’, Β΄ και Γ΄ της διακήρυξης, επειδή ουδέποτε προσκόμισε στην υπηρεσία 
πρωτοκόλλου, τον φυσικό του φάκελο με τα δικαιολογητικά, ως όριζε η διακήρυξη και Β. 
Αναδείχθηκαν προσωρινοί μειοδότες, ανά ομάδα ειδών πετρελαιοειδών, οι κάτωθι 
διαγωνιζόμενοι, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς είναι 
πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, οι δε οικονομικές τους προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές και πλέον συμφέρουσες, ως εξής: 1. Ο οικονομικός φορέας «ΣΑΒΒΑΣ 
Π. ΘΩΜΑΖΟΣ», για την προμήθεια  υγρών καυσίμων [ΟΜΑΔΑ Α΄- πετρέλαιο θέρμανσης και 
ΟΜΑΔΑ Β΄ - καύσιμα κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης)], της αριθ. 6/2019 
διακήρυξης, με  ποσοστό έκπτωσης 4 % (τέσσερα τοις εκατό) στη νόμιμα διαμορφούμενη 
κάθε φορά, μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, την ημέρα παράδοσής του και που 
αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του και 2. Ο 
οικονομικός φορέας «GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», για την προμήθεια  λιπαντικών [ΟΜΑΔΑ Γ΄- λιπαντικά] της 
αριθ. 6/2019 διακήρυξης, με ποσό προσφοράς 2.888,90 € πλέον ΦΠΑ (24%) 693,34 € ήτοι 
συνολικού ποσού 3.582,24 € με ΦΠΑ. 

ΑΔΑ: Ψ0ΛΛ7Λ9-ΠΕ9



-83- 
 

9. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4326/25-02-
2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 517/25-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα και εισηγείται την έγκριση του 
Πρακτικού Νο3/25-02-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς 
της για τα έτη 2020 & 2021, προϋπολογισμού 410.693,46 € με Φ.Π.Α.. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό Νο3/25-02-2020 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της για τα έτη 2020 & 2021 
συνολικού προϋπολογισμού 410.693,46 € με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης: α) την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης 
επί τοις % για το πετρέλαιο θέρμανσης και υγρά καύσιμα), που θα εφαρμόζεται ανάλογα με την 
εκάστοτε μέση διαμορφούμενη λιανική τιμή πώλησης και β) τη χαμηλότερη συνολικά 
προσφερόμενη τιμή, για τα λιπαντικά παρασκευάσματα, βάσει της αριθ. 6/2019 & με αριθμ. 
πρωτ. 177004/4205/11-11-2019 (με α/α Συστήματος: 81742) διακήρυξης, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα 
αυτής, 

και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση, καταγραφή και έλεγχο του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», που 
προσκόμισαν οι προσωρινοί μειοδότες του διαγωνισμού, «ΣΑΒΒΑΣ Π. ΘΩΜΑΖΟΣ» (για τις 
Ομάδες Α και Β της διακήρυξης) και «GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (για την Ομάδα Γ της διακήρυξης), που αναδείχθηκαν βάσει 
των Πρακτικών Νο1/21-01-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής 
και τεχνικών προσφορών) και Νο2/21-01-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών 
προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας, τα οποία εγκρίθηκαν, με  την αριθμ. 3/200/28-01-2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο, προέκυψε ότι οι φάκελοι των δικαιολογητικών κατακύρωσης των 
προσωρινών μειοδοτών ήταν πλήρεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την διακήρυξη 
του διαγωνισμού, και ότι όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία και την διακήρυξη, και είναι αυτά που απαιτούνται κατά περίπτωση. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, εισηγείται ομόφωνα την 
κατακύρωση του διαγωνισμού στους : 1. ΣΑΒΒΑ Π. ΘΩΜΑΖΟ, (ομάδες Α΄, Β΄ της αριθμ. 6/2019 
Διακήρυξης) και 2. GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ (ομάδα Γ΄ της αρ. 6/2019 Διακήρυξης). 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της για τα έτη 2020 & 2021 
συνολικού προϋπολογισμού 410.693,46 € με ΦΠΑ, βάσει της αριθ. 6/2019 & με αριθμ. πρωτ. 
177004/4205/11-11-2019 (με α/α Συστήματος: 81742) διακήρυξης,  

στους κάτωθι οικονομικούς φορείς, ανά ομάδα της αριθ. 6/2019 διακήρυξης, όπως αναλυτικά 
κατωτέρω αναφέρεται, των οποίων οι προσφορές υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, και έγιναν 
αποδεκτές, όσον αφορά στην πληρότητα, νομιμότητα και εγκυρότητα των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς και οι οικονομικές τους προσφορές έγιναν αποδεκτές και 
ήταν οι συμφερότερες, βάσει των Πρακτικών Νο1/21-01-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών), και Νο2/21-01-2020 (αποσφράγιση και 
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αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας, τα οποία εγκρίθηκαν με την 
αριθμ. 3/200/28-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά 
κατακύρωσης που προσκόμισαν, ήταν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την διακήρυξη 
του διαγωνισμού, σύμφωνα με το ως άνω, Πρακτικό Νο3/25-02-2020 της Επιτροπής 
Διενέργειας του διαγωνισμού, ως εξής: 

Α. ΣΑΒΒΑ Π. ΘΩΜΑΖΟ, για την προμήθεια υγρών καυσίμων [ΟΜΑΔΑ Α΄- πετρέλαιο θέρμανσης 
και ΟΜΑΔΑ Β΄ - καύσιμα κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης)], με ποσοστό 
έκπτωσης 4 % (τέσσερα τοις εκατό) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά, μέση τιμή λιανικής 
πώλησης του είδους, την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε 
άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του και 

Β. «GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», για 
την προμήθεια λιπαντικών (ΟΜΑΔΑ Γ΄- λιπαντικά για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας), έναντι 
ποσού 2.888,90 €, πλέον ΦΠΑ (24%) που αναλογεί 693,34 € ήτοι συνολικού ποσού 3.582,24 
€. 

 Εγκρίνει την σύναψη συμβάσεων με τους ανωτέρω μειοδότες, ΣΑΒΒΑ Π. ΘΩΜΑΖΟ και 
«GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», για την 
προμήθεια υγρών καυσίμων [πετρέλαιο θέρμανσης και καύσιμα κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη, 
πετρέλαιο κίνησης)] και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας και 
των ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2020 & 2021 και αφού αποβεί θετικός ο 
προβλεπόμενος προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, και με ποσά 
σύμφωνα με τις οικονομικές τους προσφορές, ως ανωτέρω, και με δαπάνη, η οποία, στο 
μέγεθος αυτής που αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, θα βαρύνει τον ΕΦ 072, 
ΚΑΕ 1511 και 1512 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / της Π.Ε. Θεσπρωτίας,  
σύμφωνα με τις με α/α 6 (καύσιμα κίνησης και λιπαντικά, στον ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511) και 7 
(πετρέλαιο θέρμανσης, στον ΕΦ 072, ΚΑΕ 1512) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμ. 
πρωτ. 1448/220/07-01-2020 και 1449/221/07-01-2020 αντίστοιχα, οι οποίες καταχωρήθηκαν με 
α/α 4 και 5 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Ηγουμενίτσα,    25 Φεβρουαρίου  2020  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  
---------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ    Νο 3 
 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ 

ΤΑ ΕΤΗ 2020 & 2021 , ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

Ν.Π.Δ.Δ ΧΩΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ. 

(CPV: 09135100-5, 09132100-4, 09134100-8, 09210000-4) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  06/2019 - Α/Α  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 81742 

 

Στην Ηγουμενίτσα, την  25η  Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Διοικητήριο της 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ'αριθμ. 

41/2831/21-12-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να γίνει αποσφράγιση, έλεγχος, 

διαπίστωση της πληρότητας των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόμισαν οι προσωρινοί 

μειοδότες, του ηλεκτρονικού φάκελου "Δικαιολογητικά Κατακύρωσης" και του φάκελου με την έντυπη μορφή 

του σύμφωνα με την παράγραφο Β (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) του Παραρτήματος Β΄ της αριθ. 06/2019 

διακήρυξης του διαγωνισμού και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)  
 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, που είχε την νόμιμη απαρτία,  παρέστησαν οι εξής:  
 

1.  κ. Δήμητρα Μάντζου,             τακτικό μέλος (Πρόεδρος) 

2.  κ. Κωνσταντίνος Παπανδρέου            τακτικό μέλος 

3.  κ. Ελευθέριος Ζορμπάς              τακτικό μέλος  
 

Η Επιτροπή τήρησε το νομικό πλαίσιο που διέπει το διαγωνισμό και έλαβε υπόψη  
 

α)   Την υπ’ αριθμ. 06/2019 και με αριθμ. Πρωτ. 177004/4205/11-11-2019 -  Α/Α  συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 

81742 Διακήρυξη της Π.Ε Θεσπρωτίας  για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης έργου με τον τίτλο 

«Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης προμηθευτών πετρελαιοειδών τα 

έτη 2020 & 2021, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και Ν. Π. 

Δ. Δ. χωρικής της αρμοδιότητας» 

β) Την αριθμ. 32/2565/29-10-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, περί 

έγκρισης Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνή Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια 

καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών ετών 2018 & 2019, για τις ανάγκες της Περιφερειακής 

Ενότητας Θεσπρωτίας και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, και έγκρισης των όρων της 

διακήρυξης αυτών, αντίστοιχα 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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γ) τους φακέλους με τα δικαιολογητικά Κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών που κατατέθηκαν εντός 

τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους.   

δ) Την αριθμ απόφαση 3/200/28-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 

περί έγκρισης των Πρακτικών Νο1/21-01-20 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών-τεχνικών 

προσφορών) και Νο2/21-01-20 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής 

διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (με α/α Συστήματος: 81742), για την 

ανάδειξη προμηθευτών πετρελαίου θέρμανσης, υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών, για τις ανάγκες 

των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητας της, των 

προσφερόντων κ.Σάββα Θωμάζου του Πέτρου για τις ΟΜΑΔΕΣ Α, Β και Γ και της εταιρείας με την 

επωνυμία: «GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 

για την ΟΜΑΔΑ Γ, της αριθ. 06/2019 διακήρυξης.   

     

Η Επιτροπή εισήλθε με τους διαπιστευμένους κωδικούς (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) στο 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)  www.promitheus.gov.gr, επέλεξε τον αρ. 81742 ηλεκτρονικό διαγωνισμό διαπίστωσε ότι αφενός 

ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως “κλειδωμένος” και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί 

εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά  και αποσφράγισε ηλεκτρονικά τον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»  του  κ. ΘΩΜΑΖΟΥ Π. ΣΑΒΒΑ με Αρ. Ηλεκτ. Προσφοράς 158610 και  

Ημ/νία / Ώρα Υποβολής Προσφοράς 12/12/2019 8:08, και της GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  με αρ. Ηλεκτρ. Προσφοράς 158666 και 

Οι/νία / Ώρα Υποβολής Προσφοράς 12/12/2019 10:01, όπου εμφανίστηκαν τα αντίστοιχα έντυπα και 

προέβη σε ενδελεχή έλεγχό τους.  

  Παράλληλα, η Επιτροπή παρέλαβε από το Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας τους φάκελους, σε 

έντυπη μορφή, που προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα, με τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή τους 

υπογραφή, που κατέθεσαν οι προαναφερόμενοι προμηθευτές για τον υπόψη διαγωνισμό, σύμφωνα με τα 

όσα ορίζονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.                                                                                                

  Η Επιτροπή αφού μονόγραφε εξωτερικά τους φάκελους προέβη σε έλεγχο και διαπιστώθηκε ότι οι φυσικοί 

φάκελοι έχουν υποβληθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης και γίνονται αρχικά δεκτοί. 

 Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τους φυσικούς φάκελους των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης των 

προσωρινών μειοδοτών, μονόγραψε όλα τα περιεχόμενα δικαιολογητικά ανά φύλλο και προχώρησε στην 

σύγκρισή τους με τα αντίστοιχα που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του διαγωνισμού. Στη 

συνέχεια προέβη στη διαδικασία αξιολόγησής τους, καταγράφοντας τη συμμόρφωσή τους προς τους όρους 

της διακήρυξης.  

Από τον έλεγχο το δικαιολογητικών προέκυψαν τα παρακάτω:   

(i) ο φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης ήταν πλήρης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 

την διακήρυξη του διαγωνισμού, και  

(ii) όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την διακήρυξη του 

διαγωνισμού, ότι είναι αυτά που απαιτούνται κατά περίπτωση  
 

Κατόπιν των όσων ανωτέρω εκτέθηκαν, η Επιτροπή: 

Εισηγείται: 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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την κατακύρωση του διαγωνισμού στους:  

1. κ. ΣΑΒΒΑ Π. ΘΩΜΑΖΟ, (ομάδες Α΄, Β΄ της αριθμ. 6/2019 Διακήρυξης) και 2. GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  (ομάδα Γ΄ της αρ. 6/2019 Διακήρυξης)  

― για την προμήθεια  υγρών καυσίμων: [ΟΜΑΔΑ Α΄ - πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες της 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της και  ΟΜΑΔΑ 

Β΄ - καύσιμα κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσπρωτίας], το έτος 2020 και 2021,  

― για την προμήθεια  λιπαντικών: [ΟΜΑΔΑ Γ΄- λιπαντικά] για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσπρωτίας τα έτη 2020 και 2021.  

Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν πρακτικό στο Τμήμα Προμηθειών.  

 Για επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώστηκε, 

υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα αντίγραφα, ως ακολούθως: 

  

              Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

1. κ. Δήμητρα Μάντζου 

2. κ. Κωνσταντίνος Παπανδρέου  

3. κ. Ελευθεριος Ζορμπάς    

 

        Υπογραφή 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/363/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 29ο 

Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ενώπιον του 
Αρείου Πάγου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την αριθμ. 31/1875/14-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, και 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέξανδρου Καχριμάνη, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου 
του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Περιφέρεια Ηπείρου, ενώπιον του Αρείου Πάγου, κατά τη 
δικάσιμο της 21-09-2018 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, για τη συζήτηση της από 26-
06-2016 αίτησης των 1) ΑΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΚΟΥΜΑΤΣΙΑ ΝΕΑΣ 
ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ» 2) Μαρίας Λούλα του Κωνσταντίνου και 3) Αγγελικής Σιάκου του Ιωάννη, 
κατά των 1) Περιφερειάρχη Ηπείρου, 2) Δήμου Ηγουμενίτσας, και 3) Αχιλλέα Θεοδωράκη, 
για την αναίρεση της αριθμ. 22/2016 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Θεσπρωτίας, που δίκασε ως Εφετείο. 

7. Την αριθμ. 4/276/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης 
και διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020, για την κάλυψη της αμοιβής πληρεξουσίου 
δικηγόρου για την παροχή υπηρεσιών δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
ενώπιον του Αρείου Πάγου για την επανασυζήτηση, μετά την έκδοση της αριθμ. 205/2019 
αναβλητικής απόφασης του Δ’ Πολ. Τμήματος του  Αρείου Πάγου (δικάσιμος 20.03.2020). 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3516/18-02-
2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 471/18-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 4/276/07-02-2020 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγείται την ανάθεση στην Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, 
δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, Σκουφά 60, 10680 Αθήνα με ΑΦΜ 042258603, ΔΟΥ Δ΄ 
Αθηνών, της δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου, 
για την αναλυτικά αναφερόμενη στην εισήγηση, υπόθεση. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την ανάθεση της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, και του Περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέξανδρου Καχριμάνη, υπό την ιδιότητά του ως 
Προέδρου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Περιφέρεια Ηπείρου, ενώπιον του Αρείου Πάγου, κατά 
τη δικάσιμο της 20-03-2020 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, για την επανασυζήτηση, μετά 
την έκδοση της αριθμ. 205/2019 αναβλητικής απόφασης του Δ’ Πολ. Τμήματος του Αρείου 
Πάγου, της από 26-06-2016 αίτησης των 1) ΑΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΚΟΥΜΑΤΣΙΑ 
ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ» 2) Μαρίας Λούλα του Κωνσταντίνου και 3) Αγγελικής Σιάκου του Ιωάννη, 
κατά των 1) Περιφερειάρχη Ηπείρου, 2) Δήμου Ηγουμενίτσας, και 3) Αχιλλέα Θεοδωράκη, για 
την αναίρεση της αριθμ. 22/2016 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Θεσπρωτίας, που δίκασε ως Εφετείο, 

στην Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ΔΣΑ) οδός Σκουφά 
αρ. 60 (ΑΦΜ 042258603 ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών), προκειμένου να παρασταθεί κατά την ως άνω 
δικάσιμο και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, να καταθέσει έγγραφα, προτάσεις, προσθήκη 
αντίκρουση και εν γένει να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια, δικαστική ή εξώδικη, που είναι 
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απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου και του Περιφερειάρχη Ηπείρου και 
τη διασφάλιση των συμφερόντων της, και με αμοιβή συνολικού ποσού 2.232,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την προσφορά της, σε απάντηση της σχετικής 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020 (Ε.Φ.:072 
ΚΑΕ:0899.01), βάσει της αριθμ. 4/276/07-02-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
της με α/α 674 & αριθμ. πρωτ. 22633/3258/12-02-2020 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 661 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Διοικητικού – Οικονομικού  της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η ανάθεση της ως άνω εντολής δικαστικής εκπροσώπησης στη δικηγόρο Γεωργία Τατάγια του 
Μιχαήλ, κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία για την προάσπιση των συμφερόντων της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, λόγω του εξειδικευμένου του αντικειμένου της 
υποθέσεως στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο 
με την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση, και σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, λόγω ελλείψεως δικηγόρου με πάγια αντιμισθία στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. Επιπλέον δε, στην ως άνω δικηγόρο, είχε ανατεθεί η 
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την ανωτέρω υπόθεση, βάσει 
της αριθμ. 31/1875/14-09-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι είναι αναγκαίο η 
Περιφέρεια, να διευρύνει τις αναθέσεις της νομικής εκπροσώπησης και σε άλλους δικηγόρους, 
με την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση στα θέματα για τα οποία απαιτείται. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

 

  

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 

ΑΔΑ: Ψ0ΛΛ7Λ9-ΠΕ9



-91- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/364/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 30ο 

Έγκριση μερικής ανάκλησης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ0ΛΛ7Λ9-ΠΕ9



-92- 
 

Μακεδονίας. 

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

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

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της 
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικής Λειτουργίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 28080/4059/21-02-2020 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 28274/487/24-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση μερικής ανάκλησης απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης ανά Φορέα και ΚΑΕ του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την μερική ανάκληση της κάτωθι απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, ανά Φορέα και 
ΚΑΕ του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω 
πίνακα, ως εξής: 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ 
A/A 

Έκθεσης 

Α/Α 

Βεβαίωσης 

Αριθμός 

απόφασης 

Οικονομικής 

Επιτροπής 

ΑΔΑ 
ΠΟΣΟ ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 
ΑΙΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

071 9779.01.003.01 
376/21-01-

2020 
365/21-01-

2020 
2/134/20-01-

2020 
6ΞΥΑ7Λ
9-ΟΨΖ 

110.400,00€ 

Τροποποίηση του 

προϋπολογισμού του 

έργου λόγω έκπτωσης 

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/365/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 31ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2398/21-02-
2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 488/24-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 16918/2391/04-02-
2020 έγγραφο του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, περί προμήθειας ηλεκτρονικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του 
Τμήματος Κτηνιατρικής, μέσω της κατανομής Πιστώσεων ΟΣΔΕ από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης 
η οποία εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας, και τη διάθεση της αντίστοιχης 
πίστωσης, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 
2020, όπως εμφανίζεται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα. 

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

 Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της  κατωτέρω αναφερόμενης δαπάνης, η οποία εξυπηρετεί τις 
λειτουργικές ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος της αντίστοιχης εγκεκριμένης του Ε.Φ. 
292 και Κ.Α.Ε. 5243.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας, έτους 2020, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

α/

α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ           

(Ποσό με 

ΦΠΑ) € 

1 
Ηλεκτρονικοί 

Υπολογιστές 

Προμήθεια  έξι (6)μονάδων  ηλεκτρονικών υπολογιστών, τριών (3) 

οθονών ηλεκτρονικών υπολογιστών, δύο (2) πολυμηχανημάτων  

και δέκα (10) usb sicks  για τις ανάγκες  της Δ/νσης Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής  της ΠΕΘ. 

4.900,00 € 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/366/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 

το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 32ο 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πιστώσεων και των όρων διακηρύξεων των διαγωνισμών, για την 
ανάδειξη εργολάβων δακοκτονίας, στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Συλλογικής 
Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ0ΛΛ7Λ9-ΠΕ9



-96- 
 

διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4411/26-02-2020 
έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 528/26-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.),  στην 
οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«...Έχοντας υπόψη : …. 

9. 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). 

10. Το Ν.Δ. 2413/09-05-1953 «Περί καταπολεμήσεως του δάκου της ελιάς», όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα με το Ν.Δ. 2939/1954 (ΦΕΚ 170/Α΄) «τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.Δ. 2413/1953» 

και το Ν.Δ. 3630/1956 (ΦΕΚ 279/Α΄) «τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.Δ. 2413/1953». 

11. Το υπ’αριθμ.πρωτ.12951/310100/02-12-2019 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων για την έναρξη του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 

2020 

12. Τις εγκεκριμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της ΠΕ Θεσπρωτίας, οικονομικού έτους 2020 

13. Την υπ’αριθμ. 26711/3828/18-02-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Έγκριση εφαρμογής 

προγράμματος Δακοκτονίας» 

14. Την υπ’αριθμ.πρωτ. 1904/10-01-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, για κατανομή ποσού ύψους έως 

20.954.300,00 ευρώ σε Περιφέρειας της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, προς 

κάλυψη δαπανών δακοκτονίας. 

15. Την απαιτούμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη συνολικού ποσού 76.342,08 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

για την ανάδειξη εργολάβου διενέργειας δολωματικών από εδάφους ψεκασμών  και 

16. Την απαιτούμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη συνολικού ποσού 16.601,49 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

για την παγιδοθεσία των προστατευόμενων ελαιοδέντρων σε Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα, εντός 

χωρικής αρμοδιότητας της ΠΕ Θεσπρωτίας 

17. Το γεγονός ότι η πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης είναι επιβεβλημένη, καθώς συντελεί στην 

εκπλήρωση των σκοπών της ΠΕ Θεσπρωτίας, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 

186 του ν.3852/2010 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 

 Την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης ποσού 76.342,08 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τον από 

εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων με την ανάδειξη εργολάβου/ων και  

 Την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης ποσού 16.601,49 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την 

παγιδοθεσία των προστατευόμενων ελαιοδέντρων, στα πλαίσια της εφαρμογής του Προγράμματος 

Δακοκτονίας σε Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα, εντός χωρικής αρμοδιότητας της ΠΕ Θεσπρωτίας 

 Την έγκριση διάθεσης των ανωτέρω πιστώσεων, οι οποίες θα βαρύνουν τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 

της ΠΕ Θεσπρωτίας, οικονομικού έτους  2020 (Φορέας  295 – ΚΑΕ  0879). 

 Την έγκριση υλοποίησης των υπηρεσιών δολωματικού ψεκασμού, με την διαδικασία του ανοικτού 

μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού καθώς και των όρων της σχετικής διακήρυξης. 

 Την έγκριση υλοποίησης του έργου της παγιδοθεσίας, με τη διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού, καθώς και των όρων της σχετικής διακήρυξης. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού € 76.342,08 με ΦΠΑ, για τον από εδάφους ψεκασμό 
ελαιοδέντρων με την ανάδειξη εργολάβου/ων για το έτος 2020, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, η οποία είναι 
επιβεβλημένη, καθώς συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, όπως αυτές 
προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και 
τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020 (Φορέας 295 ΚΑΕ 0879) 
και  
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Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, σε συνεργασία με τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμής ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο, για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή 
υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος 
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για το έτος 2020, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», 
προϋπολογισμού € 76.342,08 με ΦΠΑ, και  

Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ανωτέρω ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, 
με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της 
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, και επισυνάπτεται στην 
ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 4411/26-02-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Β. Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού € 16.601,49 με ΦΠΑ, για την παγιδοθεσία των 
προστατευόμενων ελαιοδέντρων, στα πλαίσια της εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας σε 
Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα, εντός χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2020, 
η οποία είναι επιβεβλημένη, καθώς συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, όπως 
αυτές προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020 (Φορέας 
295 ΚΑΕ 0879) και 

Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, σε συνεργασία με τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές 
και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά 
βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών 
με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του 
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 16.601,49 με ΦΠΑ και  

Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ανωτέρω συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με τους 
όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης 
Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, και επισυνάπτεται στην ανωτέρω 
αριθμ. πρωτ. 4411/26-02-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

 

  

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/367/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση του από 18-02-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-02-2020 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου 
της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ.Δ. Χόχλας του Δήμου 
Πάργας» προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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. 33/2650/08-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδικού 
τμήματος στο Δ.Δ. Χόχλας του Δήμου Πάργας» προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ, με 
τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 5334/06-11-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας 
και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε από την Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Πάργας, και βάσει της 
αριθμ. πρωτ. 116178/3441/30-07-2019 Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την 
αριθμ. 4/90/14-06-2019 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2014ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση-αποχιονισμός  αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού 
και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)»,για 
την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει 
της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

6. Την αριθμ. 33/2650/08-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας, όπως 
προέκυψαν από την από 11-10-2019 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. 519/19-02-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
481/19-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
προς έγκριση, το από 18-02-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 18-02-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας  
«ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 52,66 % και προσφερόμενο ποσό 
45.808,96 € (χωρίς ΦΠΑ). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το Πρακτικό 1/18-02-2020 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. 87471, που διενεργήθηκε την 18-02-2020 για την 
κατασκευή του έργου Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ.Δ. Χόχλας του 
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Δήμου Πάργας» προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση-αποχιονισμός  
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-
2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 
52,66 % και προσφερόμενο ποσό 45.808,96 € (χωρίς ΦΠΑ), όπως κατωτέρω αναλύεται, ως 
εξής: 
 
Δαπάνη Εργασιών   33.715,08 € 

ΓΕ & ΟΕ Εργασιών 18%    6.068,71 € 

Απρόβλεπτα 15%     5.967,57 € 

Αναθεώρηση          57,60 € 

Συνολική Δαπάνη   45.808,96 € (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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Πρέβεζα   18/02/2020 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  1 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ  ΧΟΧΛΑΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ - 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2016 (Π.Κ2013ΕΠ03000011) 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Στην Πρέβεζα, την 18/02/2020 και ώρα 9.30 π.μ., η Επιτροπή διενέργειας ανοιχτού 

ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου με τίτλο: 

«Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ.Δ  Χόχλας του δήμου Πάργας» του έργου : 

«Συντήρηση-αποχιονισμός - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ2013ΕΠ03000011), προϋπολογισμού 

96.774,19 € (χωρίς Φ.Π.Α.) , η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 33/2650/08-11-2019 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου , μετά το από 11-10-2019 

αποτέλεσμα της κλήρωσης ΜΗΜΕΔ και αποτελείται από τους: 

1) Νικόλαο Κατσάνο, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, υπάλληλο της Περιφέρειας Ηπείρου, 

ως πρόεδρος 

2)Αθανάσιο Σακκά, ΤΕ Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών, υπάλληλο ΤΕΙ Ηπείρου, ως μέλος 

3) Δημήτριο Γκλιάτη, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο του Δήμου Πρέβεζας, ως 

μέλος 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με παρόντα τα μέλη της προκειμένου να προβεί στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν στην 

αναθέτουσα αρχή, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ 

(ΑΑ Συστήματος: 87471) με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή κατασκευής του έργου, καθώς 

και στην αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν σε έντυπη 

μορφή, σύμφωνα με την διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC006156709 2020-01-14). 

Διαπιστώθηκε ότι υπέβαλλαν προσφορές τέσσερις (4) οικονομικοί φορείς, ως εξής 
(σύμφωνα με το χρόνο υποβολής): 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 

1 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10/02/2020 20:22:30 

2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ  11/02/2020 08:03:26 

3 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 11/02/2020 08:53:56 

4 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ 11/02/2020 09:10:50 

 

Την προκαθορισμένη ώρα η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική 

Προσφορά» των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και παρήχθη ο παρακάτω πίνακας 

συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ 

Α/Α Α/Α Κατάθεσης Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 144254 ΜΑΚΗΣ   Α.Τ.Ε.Ε 52,66 % 

2 144398 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 52,16 % 

3 144192 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ 49,12 % 

4 143837 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 39,02 % 

 

Στην συνέχεια στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» 

αναρτήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας προκειμένου 

να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της 

ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής 

μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το 

υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 

άρθρα 95 και 98 του Ν.4412/2016 και διαπιστώθηκε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές 

ήταν ομαλές. 

Όλες οι εγγυητικές επιστολές των διαγωνιζόμενων είναι ηλεκτρονικής έκδοσης του 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται να 

προσκομιστούν σε έντυπη μορφή. 

Την ίδια ημέρα η Επιτροπή Διαγωνισμού ήλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του 

άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο 

μειοδότη και διαπίστωσε τα παρακάτω: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Αξιολόγηση προσφοράς 

1 ΜΑΚΗΣ   Α.Τ.Ε.Ε Παραδεκτή προσφορά 

2 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Παραδεκτή προσφορά 

3 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ Παραδεκτή προσφορά 

4 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ Παραδεκτή προσφορά 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του Πρακτικού 1 

ήλεγξε και επιβεβαίωσε την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών. 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού κατάρτισε πίνακα των 

συμμετεχόντων οικονομικών φορέων κατά σειρά μειοδοσίας που οι προσφορές τους 

κρίθηκαν παραδεκτές. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Α/Α Κατάθεσης Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 144254 ΜΑΚΗΣ   Α.Τ.Ε.Ε 52,66 % 

2 144398 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 52,16 % 
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3 144192 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ 49,12 % 

4 143837 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 39,02 % 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει την σύνταξη του Πρακτικού 1, εισηγείται την 

ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη με την επωνυμία «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» με 

ποσό προσφοράς 45.808,96 € (χωρίς ΦΠΑ) και μέση έκπτωση Εμ = 52,66 %, διότι προσέφερε 

την χαμηλότερη τιμή κατασκευής του έργου θέματος και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή 

(Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου) του έργου το σχετικό ηλεκτρονικό 

αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος προς έγκριση 

σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 (η) του άρθρου 4 της διακήρυξης. 

Αναλυτικά η προσφορά είναι: 

Δαπάνη Εργασιών                       33.715,08 € 

ΓΕ & ΟΕ Εργασιών 18%                6.068,71 € 

Απρόβλεπτα 15%                           5.967,57 € 

Αναθεώρηση                                        57,60 € 

Συνολική Δαπάνη                         45.808,96 € (χωρίς ΦΠΑ) 

Το παρόν Πρακτικό 1 εκδόθηκε σε τρία αντίγραφα. 

 

 

 Πρέβεζα   18/02/2020  
   
 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
   

Ο Πρόεδρος Το Μέλος Το Μέλος 
   

   

   

   

   

1)Νικόλαος Κατσάνος 2) Αθανάσιος Σακκάς 3) Δημήτριος Γκλιάτης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/368/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 34ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

http://www.php.gov.gr/
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Μακεδονίας. 

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

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

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 515/19-02-2020 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. 
πρωτ. 479/19-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.),  στην οποία η Υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη: «… 7. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. 

έτους 2020. 8. Την ανάγκη μεταφοράς των μηχανημάτων έργου της Π. Ε. Πρέβεζας, στους εκάστοτε τόπους 

απασχόλησής τους. 9. Το γεγονός ότι στον μηχανικό εξοπλισμό της Π. Ε. Πρέβεζας δεν υπάρχει ειδικό όχημα 

μεταφοράς μηχανημάτων.….», Εισηγείται «…Την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, καθώς και τη διάθεση 

της αντίστοιχης πίστωσης, συνολικού ποσού 3.720,00 €, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του Ε.Φ. 072 

και ΚΑΕ 0829.01 του προϋπολογισμού της  Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020, προκειμένου να μισθωθούν 

ιδιωτικά μεταφορικά μέσα για τη  μεταφορά  των μηχανημάτων έργου της Π. Ε. Πρέβεζας στους τόπους 

εργασίας τους καθώς και στο εργοτάξιο της Υπηρεσίας .…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού 3.720,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση 
της αντίστοιχης πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 
0829.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020, προκειμένου να μισθωθούν 
ιδιωτικά μεταφορικά μέσα για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας στους 
τόπους εργασίας τους, καθώς και  στο εργοτάξιο της Υπηρεσίας, δεδομένου ότι στον μηχανικό 
εξοπλισμό της Π.Ε. Πρέβεζας δεν υπάρχει ειδικό όχημα μεταφοράς μηχανημάτων. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/369/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 

το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 35ο 

Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ευστράτιου Ιωάννου, στην Αθήνα, 
από 24 έως 27/02/2020 προκειμένου να παραβρεθεί σε συνάντηση με τον Υπουργό  Υποδομών 
και Μεταφορών κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή, καθώς και με υπηρεσιακούς παράγοντες του 
Υπουργείου και στην 2η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 

http://www.php.gov.gr/
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ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
(ΦΕΚ 145/Α΄/2016), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και 
εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με 
θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)»του Αν. 
Υπ. Οικονομικών. 

5. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 86/21-02-2020 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 489/24-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται 
την έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ευστράτιου Ιωάννου, στην Αθήνα, 
στις 24 και 25-02-2020 προκειμένου να παραβρεθεί σε συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή καθώς και με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 85/21-02-2020 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 490/24-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται 
την έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ευστράτιου Ιωάννου, στην Αθήνα, 
στις 26 και 27-02-2020 προκειμένου να παραβρεθεί την Πέμπτη 27/2/2020 στην 2η Συνεδρίαση του 
«Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο θέμα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή, στην πρώτη 
συνεδρίασή της, μετά τη λήψη των σχετικών αριθμ. πρωτ. 85 και 86/21-02-2020 εισηγήσεων του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, δεδομένου ότι η προηγούμενη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 
18-02-2020. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας κ. Ευστράτιου Ιωάννου, στην Αθήνα, από 24 
έως και 25-02-2020 (μέσο μετακίνησης: ΚΗΥ 9994), η οποία ήταν επιβεβλημένη, προκειμένου να 
παραβρεθεί σε συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή τη 
Δευτέρα 24-02-2020 καθώς και με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου την επόμενη μέρα, καθώς 
και τη δαπάνη ποσού 80,00 € για την κάλυψη των εξόδων χιλιομετρικής και ημερήσιας αποζημίωσης 
αυτού και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2020 (Ε.Φ. 072 - ΚΑΕ 0716). 

Β. Εγκρίνει τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας κ. Ευστράτιου Ιωάννου, στην Αθήνα, από 26 
έως και 27-02-2020 (μέσο μετακίνησης: ΚΗΥ 9994), η οποία ήταν επιβεβλημένη, προκειμένου να 
παραβρεθεί την Πέμπτη 27-02-2020 στην 2η Συνεδρίαση του «Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού», 
καθώς και τη δαπάνη ποσού 80,00 € για την κάλυψη των εξόδων χιλιομετρικής και ημερήσιας 
αποζημίωσης αυτού και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2020 (Ε.Φ. 072 - ΚΑΕ 0716). 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/370/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 

το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 36ο 

Έγκριση παράτασης της αρ. πρωτ. 78271/2879/28.05.2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005015056)  σύμβασης 
«Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π. Ε. Πρέβεζας για το έτος 2019». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

5. Τις αριθμ. 27/429/20-02-2019, 12/838/03-04-2019 και 15/1180/09-05-2019 αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, κατάρτισης των όρων 
της διακήρυξής του, πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης, έγκρισης των Πρακτικών 
της Επιτροπής Διενέργειας και κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, για την 
υλοποίηση του Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για 
το έτος 2019, συνολικού προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ053000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», σύμφωνα με την αριθμ. 29859/1075/06-03-
2019  διακήρυξη, στην εταιρεία «ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – GENERAL 
CONTROL». 

6. 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. 964/25-02-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 502/25-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη: …. 

5. Την αρ. 29859/1075/06.03.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004571713) Διακήρυξη της Π. Ε. Πρέβεζας για την 

υλοποίηση του έργου «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Π. Ε. Πρέβεζας για το έτος 2019». 

6. Την αριθμ. 15/1180/09.05.2019 (ΑΔΑΜ: 19AWRD004982848) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία έγινε η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

7. Την αρ. πρωτ.: 78271/2879/28.05.2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV0050150556) Σύμβαση η οποία συνομολογήθηκε 

μεταξύ της Π.Ε. Πρέβεζας και της αναδόχου εταιρείας "Σπύρος Παναγιωτόπουλος & Σια Ο.Ε.", με διακριτικό 

τίτλο GENERAL CONTROL και ιδιαίτερα το άρθρο 5 αυτής, στο οποίο μεταξύ των άλλων προβλέπεται ότι: 

"Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και ολοκληρώνεται την 31.03.2020. Ο 

συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου μπορεί να παραταθεί το ανώτερο μέχρι ένα μήνα, ύστερα από σχετικό 

αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μετά από 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των 

προβλεπόμενων κυρώσεων............. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ζητήσει την παράταση της 

υλοποίησης του προγράμματος, χωρίς την τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου, επί ένα μήνα: 

 Λόγω των κλιματικών συνθηκών, οι οποίες δεν ευνοούν την ανάπτυξη των προνυμφών των κουνουπιών ή 

εμποδίζουν την διενέργεια ψεκασμών. 

 ..............................". 

8. Το από 17.02.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης – παραλαβής έργου "Καταπολέμηση 

κουνουπιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για το έτος 2019". 

9. Το αρ. πρωτ. οικ. 310/17.02.2020 έγγραφο της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π. Ε. Πρέβεζας. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την παράταση της αρ. πρωτ: 78271/2879/28.05.2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV0050150556) σύμβασης με την 

ανάδοχο εταιρεία του έργου: «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Π. Ε. Πρέβεζας για το έτος 2019», 

κατά ένα μήνα από τον χρόνο λήξης αυτής (31.03.2020), ήτοι μέχρι την 30.04.2020, για τους λόγους που 

αναλυτικά εκτίθενται στο από 17.02.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης – παραλαβής του 

ανωτέρω έργου.…». 

Στο συνημμένο στην εισήγηση, από 17-02-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης – παραλαβής 
του έργου, αναφέρονται τα εξής:  

«…       ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Συνεδρίασης Επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής έργου «καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. 

Πρέβεζας για το έτος 2019».  

    Πρέβεζα    σήμερα  την 17.2.2020                                   

Οι  υπογεγραμμένοι :  

1. Τέφα Αθηνά – κάδου Τ.Ε Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας με ειδικότητα Επόπτη Δημόσιας Υγείας, 

υπάλληλος της Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Πρέβεζας. 

2. Κωτσούλας Κοσμάς - κάδου Τ.Ε Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας με ειδικότητα Επόπτη Δημόσιας 

Υγείας, υπάλληλος της Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Πρέβεζας. 
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3. Χασκή Μαρία – κλάδου Π.Ε Γεωτεχνικών με ειδικότητα Γεωπόνων, υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας 

που έχουμε οριστεί μέλη, σύμφωνα  με  την  υπ’  αρίθμ.  78853/6987/29-05-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου 

(6ΡΗ27Λ9-ΚΝΩ), στην Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών στην 

περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας  για το έτος 2019»,  συνήλθαμε  σήμερα   και  περί  ώρα  08:30 πμ, στo Γραφείo του 

Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού ελέγχου Π.Ε. Πρέβεζας, προκειμένου να εξετάσουμε την 

ανάγκη ή μη για εισήγηση παράτασης της ισχύος της σύμβασης με βάση τον εκτιμούμενο προγραμματισμό για την 

διενέργεια των  τριών πρόσθετων κύκλων του  ολοκληρωμένου προγράμματος  καταπολέμησης κουνουπιών,  που 

δεν εφαρμόστηκαν  λόγω κλιματολογικών συνθηκών κατά την διενέργεια του προγράμματος έτους 2019.  

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, λάβαμε υπόψη τα εξής:  

1. Το από 13.2.2020 πρακτικό συνεδρίασης της παρούσας επιτροπής.  

2. Το αρ.5 της με αρ. πρωτ. 78271/2879/2019.05.28 (ΑΔΑΜ 19SYMV005015056 2019-05-28) σύμβασης με την 

‘Σπύρος Παναγιωτόπουλος & Σια Ο.Ε’. 

Σε διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, έγιναν ομόφωνα δεκτά , τα εξής: 

Επειδή:  

A. με το ανωτέρω (1) σχετικό πρακτικό, αποφασίστηκε η έναρξη των τριών κύκλων επιχειρησιακών εφαρμογών 

που προβλέπονται από την (2) σχετική σύμβαση, να γίνει με την έναρξη του Μαρτίου 2020 σε ακριβή ημερομηνία 

που θα αποφασιστεί ανάλογα με τις επικρατούσες τότε κλιματολογικές συνθήκες 

 Β. Μεταξύ των κύκλων πρέπει να μεσολαβεί χρονικό διάστημα 15 ημερών και 

 Γ.  Η ισχύς της σύμβασης λήγει τη 31.3.2020  

Εισηγούμαστε να γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες προκειμένου να παραταθεί η ισχύς της (2) σχετικής σύμβασης 

σύμφωνα με το αρ. 5 αυτής, κατά 1 (έναν) μήνα, ήτοι έως 30.4.2020 για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του 

προγράμματος.   

H Επιτροπή 

…………………………………………………………………………………………………………………  …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση της αρ. πρωτ: 78271/2879/28.05.2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005015056) σύμβασης 
της Π.Ε. Πρέβεζας με την εταιρεία «ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – GENERAL CONTROL» 
ανάδοχο του έργου «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2019», κατά 
ένα μήνα από τον χρόνο λήξης αυτής (31.03.2020), ήτοι μέχρι την 30.04.2020, για τους λόγους που 
αναλυτικά εκτίθενται στο από 17-02-2020 Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 6) της Επιτροπής 
Παρακολούθησης – παραλαβής του έργου. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

 
  

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/371/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 37ο 

Έγκριση του Πρακτικού Ι/17-02-2020 (έλεγχος και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του 
συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας για τα έτη 2020-
2021», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 3/205/28-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, κατάρτισης των όρων της διακήρυξής του, 
πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας για τα έτη 2020-
2021», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότησης της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 995/26-02-2020 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 527/26-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.) με 
την οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση του συνημμένου, Πρακτικού Ι/17-02-2020 της 
επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση του εν 
θέματι συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε σύμφωνα με την αρ. 
15698/505/03-02-2020 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/17-02-2020 (έλεγχος και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, 
τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού, με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την υλοποίηση 
του υποέργου «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας για τα έτη 2020-2021», 
συνολικού προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ053000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», σύμφωνα με την αριθμ. 15698/505/03-02-
2020 διακήρυξη, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με τα οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην 
αποσφράγιση, έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής 
προσφοράς του μοναδικού διαγωνιζομένου που κατέθεσε εμπρόθεσμα προσφορά, ήτοι της 
εταιρείας «ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – GENERAL CONTROL». 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνιζομένου και αφού βεβαιώθηκε η 
γνησιότητα της εγγυητικής επιστολής, καθώς και από τον αντίστοιχο έλεγχο της τεχνικής 
προσφοράς, από τον οποίο προέκυψε ότι είναι σύμφωνα με τις αντίστοιχες απαιτήσεις της 
διακήρυξης, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προχώρησε στην αξιολόγηση της 
οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζομένου, την οποία έκρινε αποδεκτή και συμφέρουσα και 
ομόφωνα εισηγείται την ανάδειξη της εταιρείας «ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – 
GENERAL CONTROL», ως προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
υλοποίηση του Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας 
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για τα έτη 2020-2021, με ποσό προσφοράς 34.558,80 € συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. 

 Σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό Ι/17-02-2020 (έλεγχος και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου «Πρόγραμμα καταπολέμησης 
κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας για τα έτη 2020-2021», συνολικού προϋπολογισμού € 50.000,00 με 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ053000002 
και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-
2019», σύμφωνα με την αριθμ. 15698/505/03-02-2020 διακήρυξη, 

Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης, η εταιρεία «ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
– GENERAL CONTROL», της οποίας η προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής, καθώς και η τεχνική προσφορά καλύπτουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις της 
διακήρυξης, η δε οικονομική της προσφορά, με ποσό 34.558,80 € συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. κρίθηκε αποδεκτή και συμφέρουσα. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο – Ι 
 

Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών, του συνοπτικού ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για τα έτη 2020 - 2021», πρ/σμού 50.000,00 ευρώ (με φ.π.α.). 
 

Στην Πρέβεζα, την 17η  του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση τoy Προέδρου αυτής, στα 
γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η 
Επιτροπή διενέργειας του συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση 
του έργου: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για τα έτη 2020 
- 2021», αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/205/28.01.2020, απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η διεξαγωγή του ανωτέρω μειοδοτικού διαγωνισμού, 
σύμφωνα με την αρ. Πρωτ. 15698/505/03.02.2020 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 
1) Μιχάλης Σταύρος, υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Πρέβεζας, Κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών. 
2) Χασκή Μαρία, υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Πρέβεζας, Κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών. 
3) Κυριαζής Χρύσανθος, υπάλληλος της Δ/νσης Υγείας και Κοιν. Μέριμνας της Π.Ε. Πρέβεζας, 
Κλάδου ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων. 
 

Η Επιτροπή παρέλαβε τον φάκελο της μοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε, της 
εταιρείας ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - GENERAL CONTROL (αρ. πρωτ.  
23973/786/14.02.2020), και προχώρησε στην αξιολόγησή της ως εξής:  

Αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος της προσφοράς, καθώς και ο φάκελος με τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά, μονογράφησαν όλα τα δικαιολογητικά 
που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και καταγράφηκαν ως ακολούθως: 

1.  Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Α/Α 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ                   
& ΣΙΑ Ο.Ε – GENERAL 
CONTROL 

Παγκρήτια 
Συνεταιριστική Τράπεζα 
Αριθμ.: 2020/7431 
Ποσού: 810,00 € 

Κατατέθηκε 
και είναι 
πλήρης 

- 

Από την ως άνω αξιολόγηση, προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής που 
κατατέθηκαν από τον διαγωνιζόμενο, είναι σύμφωνα με τους όρους της οικείας  διακήρυξης. 

Η κατατεθείσα  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, παραδόθηκε στο Τμήμα Προμηθειών της 
Δ/νσης Διοικ/κού – Οικ/κού της Π.Ε. Πρέβεζας, ώστε να μεριμνήσει για τον έλεγχο της 
γνησιότητας αυτής. Το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικ/κου – Οικ/κου της Π.Ε. 
Πρέβεζας,  με το αριθμ. 25352/839/17.02.2020 έγγραφό, ζήτησε από την Παγκρήτια 
Συνεταιριστική Τράπεζα να βεβαιώσει τη γνησιότητα της Εγγυητικής επιστολής. Η Τράπεζα με 
το αριθμ. 2020/8682/17.02.2020 έγγραφό της βεβαίωσε τη γνησιότητα της εγγυητικής επιστολής. 

Στη συνέχεια προέβη στην καταγραφή και αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της 
διαγωνιζόμενης εταιρείας. 

2. Τεχνικές προδιαγραφές 
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  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 
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Επιπλέον ο προσφέρων κατέθεσε αντίγραφα ποινικού μητρώου των διαχειριστών της 
Ο.Ε., ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας από τον ΕΦΚΑ για την μη οφειλή ασφαλιστικών 
εισφορών για το προσωπικό, ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ μη μισθωτών για τα μέλη της 
Ο.Ε., φορολογική ενημερότητα της εταιρείας και βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης από 
ασφαλιστική εταιρεία για την κάλυψη του προσωπικού και τρίτων για σωματικές βλάβες και 
υλικές ζημιές. Επίσης κατέθεσε πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, γενικό πιστοποιητικό 
και την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της Ο.Ε., όπως είναι καταχωρημένα στο 
ΓΕΜΗ. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα του φακέλου της Οικονομικής 
Προσφοράς. 

Η διαγωνιζόμενη εταιρεία προσφέρει το ποσό των 34.558,80 € με Φ.Π.Α. (27.870,00 € συν 
6.688,80 € Φ.Π.Α.), η οποία αξιολογείται ως συμφέρουσα. 

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή κρίνει την υποβληθείσα προσφορά αποδεκτή  και  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την ανάδειξη της εταιρείας ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. GENERAL 
CONTROL, ως προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του 

έργου: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για τα έτη 2020 - 
2021», με ποσό προσφοράς 34.558,80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος (24 %) 
φ.π.α. 

 
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από  τα μέλη της επιτροπής και 

υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικ/κού-Οικον/κού της Π. Ε. Πρέβεζας, για τις περαιτέρω 
ενέργειες. 

Πρέβεζα, 17.02.2020 

Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 
 

                 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

            Μιχάλης Σταύρος 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

                      Χασκή Μαρία 

Κυριαζής Χρύσανθος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/372/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση του από 25-02-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ. του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού και αντιστήριξη πρανών επί 
της οδού Άρτας – Ρετσιανών μετά από πλημμύρα», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ 
και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 3/167/28-01-2020 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 της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού και αντιστήριξη πρανών επί της οδού Άρτας – 
Ρετσιανών μετά από πλημμύρα», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την 
μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. 
πρωτ. 9973/948/23-01-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η 
διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020», για την εκτέλεση 
του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που 
προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των 
αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 956/23-01-2020 
εισήγηση της υπηρεσίας. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2215/25-02-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 533/27-02-2020 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 «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης με ποσοστό έκπτωσης 
20,00% και ποσό προσφοράς 48.000,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α.  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 25-02-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 06-02-2020 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 15110/1445/03-02-
2020 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 3/167/28-01-2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού και αντιστήριξη πρανών επί της οδού Άρτας – 
Ρετσιανών μετά από πλημμύρα», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση 
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020», 
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το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην 
αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια 
της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων: α) Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΤΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε., β) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και γ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΦΟΥΚΑΣ, και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος 
συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, και της 
γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του 
παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του 
Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας, βάσει της προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα 
πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης. 

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού 
φορέα «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» ήταν η πλέον 
συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με 
τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα 
εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. 
ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 20,00% και ποσό προσφοράς 
48.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού και αντιστήριξη 
πρανών επί της οδού Άρτας – Ρετσιανών μετά από πλημμύρα», προϋπολογισμού 74.400,00 € 
με Φ.Π.Α., σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου 2018 – 2020», με ποσοστό έκπτωσης 20,00% και ποσό προσφοράς 48.000,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α. και 

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 
από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 48.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και την 
προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020».  
…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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 «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού και αντιστήριξη πρανών επί της οδού Άρτας  
– Ρετσιανών μετά από πλημμύρα», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α..  
 

Στα Ιωάννινα, την 06-02-2020 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.  Νικόλαος  Κολιός , Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος  
3.  Χρήστος   Καραγιαννίδης , Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος  
 
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και 
σύμφωνα με: 

-  την υπ. αριθμ. 2/75/18-01-2019  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΗ,  

- το από 04-02-2020 Πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕΠΗ για τον ορισμό τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών  της επιτροπής διαγωνισμού, 

και έχοντας υπόψη: 

- Την υπ. αριθμ.9886/320/10-01-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί εγκρίσεως 
διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001, 

- Την υπ. αριθμ. 3/167/28-01-2020 (AΔΑ: ΨΕΒΓ7Λ9-Α28) απόφαση της Οικονομικής 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 «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού 
και αντιστήριξη πρανών επί  της οδού Άρτας– Ρετσιανών μετά από πλημμύρα», 
προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., 

- Την υπ. αριθμ. 15110/1445/03-02-2020 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. 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. 

Οι προσφορές που παρελήφθησαν, καταχωρήθηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1, και όλοι οι 
φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν από την Επιτροπή. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών της υπ. αριθμ. πρωτ. 15110/1445/03-02-2020 Πρόσκλησης σε διαδικασία 
διαπραγμάτευσης. Κάθε φάκελος προσφοράς συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους 
φακέλους: α) φάκελο δικαιολογητικών και β) φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι 
φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφησαν τα δικαιολογητικά σε κάθε σελίδα από τα μέλη της 
Επιτροπής. Στη συνέχεια η Ε.Δ αποσφράγισε σε δημόσια συνεδρίαση τις οικονομικές 
προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε συμμετέχοντα. 
Ακολούθησε ο έλεγχος  της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και 
των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης. 
Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον  κατωτέρω 
Πίνακα 2  κατά σειρά μειοδοσίας.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Αρ. Πρωτ. Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Έκπτωση 

% 

 1ος 18569/1783/06-02-2020 
Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ E.Ε δ.τ ΔΙΟΠΤΡΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε   

20,00% 

 2ος  18617/1784/06-02-2020 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ 18,00% 

3ος   18574/1785/06-02-2020 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε  

15,00% 

 

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

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

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

Σειρά 
κατάταξης 

προσέλευσης 

Αρ. Πρωτ. Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής 
Επιχείρησης 

1 18569/1783/06-02-2020 
Ι.  ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ E.Ε δ.τ ΔΙΟΠΤΡΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε   

2 18617/1784/06-02-2020 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε   

3 18574/1785/06-02-2020 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ  
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 1ος 
Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ E.Ε δ.τ ΔΙΟΠΤΡΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε   

48.000,00 € 20,00% 

 2ος  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ 49.200,00 € 18,00% 

3ος  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε  

51.000,00 € 15,00% 

 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού καλεί με το αριθ. πρωτ. 18569/1783/06-02-2020 έγγραφό της, τον 
προσωρινό μειοδότη «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ E.Ε δ.τ ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.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 25 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη 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 «Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ E.Ε δ.τ ΔΙΟΠΤΡΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε» με το αριθ. πρωτ. 23349/2215/13-02-2020  έγγραφό του. 
 
Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, διαπίστωσε 
ότι:  

 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 

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

πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης του έργου «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού και αντιστήριξη πρανών επί  της 
οδού Άρτας  – Ρετσιανών μετά από πλημμύρα », προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., 
στον οικονομικό φορέα «Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ E.Ε δ.τ ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε», ο 
οποίος είναι προσωρινός μειοδότης με ποσό προσφοράς 48.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με 
ποσοστό έκπτωσης 20,00 %. 
 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού ως κατωτέρω.  

Ιωάννινα  25-02-2020 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Η   πρόεδρος Τα μέλη 

 

 
Μαρινέλα    Μπλιθικιώτη  

 

 
Νικόλαος Κολιός 

 
            Χρήστος  Καραγιαννίδης    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/373/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες πλήρους 
αναστύλωσης του παλαιού Σχολαρχείου και του παλαιού Παρθεναγωγείου Γαναδιού», 
προϋπολογισμού 485.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2791/26-02-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 538/27-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της από 17-02-2020 (mimed-ecb-a-2-id-aa-5466-eba) 
ηλεκτρονικής κλήρωσης από το ΜΗΜΕΔ, εισηγείται την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας 
Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση εκτέλεσης έργου 
«Εργασίες πλήρους αναστύλωσης του παλαιού Σχολαρχείου και παλαιού Παρθεναγωγείου 
Γαναδιού» προϋπολογισμού 485.000,00 € με Φ.Π.Α., με ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού την 13η Μαρτίου 2020, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης την 13η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 
π.μ. για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες πλήρους αναστύλωσης 
του παλαιού Σχολαρχείου και παλαιού Παρθεναγωγείου Γαναδιού» προϋπολογισμού 
485.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 030 με Κ.Α. 
2019ΕΠ03000014, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Ηπείρου, όπως προέκυψαν από  την από 17-02-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών 
μελών από το ΜΗΜΕΔ (mimed-ecb-a-2-id-aa-5466-eba),  και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω 
Επιτροπής, ως εξής: 
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Τακτικά μέλη: 

1 Ντορντάι Μαρία ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στο Δήμο Ιωαννιτών, Πρόεδρος 

2 Καραγιαννίδης Χρήστος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στο Δήμο Ιωαννιτών, τακτικό 
μέλος 

3 Μπάγκας Χριστόφορος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ιωαννίνων, 
τακτικό μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη: 

1 Αλεξίου Καλλιόπη Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η.,  αναπληρώτρια  
Προέδρου 

2 Δημητρίου Χριστίνα Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ιωαννίνων,  
αναπληρωματικό μέλος 

3 Ζιώγος Χρήστος Αγρονόμος, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στο Δήμο 
Ιωαννιτών, αναπληρωματικό μέλος  

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

 

  

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/374/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση-
συντήρηση οδού Ανατολή-Κατσικά», προϋπολογισμού 320.000,00 € 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 
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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 αριθμ. 5/293/18-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση-συντήρηση οδού 
Ανατολή-Κατσικά», προϋπολογισμού 320.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 2275/14-02-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 207726/20081/πε/29-01-2020 απόφαση 
της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2012ΕΠ03000012 «Έργα 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του 
ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με 
μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. 

6. Την με α/α 874 και αρ. πρωτ. 36204/2676/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 
320.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 071 και Κ.Α.Ε. 9459.04 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2020, για το έργο «Αποκατάσταση-
συντήρηση οδού Ανατολή-Κατσικά», η οποία καταχωρήθηκε με α/α 865 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2799/27-02-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
539/27-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία,  
λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της από 27-02-2020 (mimed-ecb-a-2-id-aa-5522-eba) 
ηλεκτρονικής κλήρωσης από το ΜΗΜΕΔ, εισηγείται την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας 
Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση εκτέλεσης έργου 
«Αποκατάσταση-συντήρηση οδού Ανατολή-Κατσικά», προϋπολογισμού 320.000,00 € με 
ΦΠΑ, με ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού την 27η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. 

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

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 27η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 
π.μ. για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση-συντήρηση οδού 
Ανατολή-Κατσικά», προϋπολογισμού 320.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων Ε.Φ. 071 
και Κ.Α.Ε. 9459 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2020, του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2012ΕΠ03000012 «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 
Περιφέρειας Ηπείρου», αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της 
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Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από  την από 27-02-2020 κλήρωση τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ (mimed-ecb-a-2-id-aa-5522-eba),  και ορίζει τα μέλη 
της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

1 Βασίλειος Κυριαζής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., Πρόεδρος 

2 Μαρινέλα Μπλιθικιώτη Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., τακτικό μέλος 

3 Ελευθέριος Τσουκανέλης Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στο Δήμο Ιωαννιτών, τακτικό 
μέλος (φαξ: 26510 83882) 

Αναπληρωματικά μέλη: 

1 Βιολέτα Τζανίδη Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. στη Δ.Τ.Ε. Π.Η.,  
αναπληρώτρια  Προέδρου 

2 Αικατερίνη Παπανικολάου Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. στο Δήμο Ιωαννιτών,  
αναπληρωματικό μέλος (φαξ: 26510 24861) 

3 Αθανασία Ράπτη 

 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. στο Δήμο Ιωαννιτών, 
αναπληρωματικό μέλος (φαξ: 26510 83882) 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/375/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Προστασία πρανών και αποκατάσταση περιοχής μετά από 
έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στη θέση «Μαλλέικα» - Ακροποταμιά Κλειδίου 
(προμήθεια υλικών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 

4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 

Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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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. 2732/27-02-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 

537/27-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 

εισηγείται τα εξής:  

«…. Έχοντες  υπ' όψη : 

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

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

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

12-2010. 

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

Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου». 

Παίρνοντας υπόψη : 

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

του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και που τον έθεσαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ήταν να εκδηλωθούν 

φαινόμενα όπως καταπτώσεις, κατολισθήσεις, υπερχείλιση ρεμάτων, χειμάρρων, πλημμύρες κ.α.  θέτοντας σε 

κίνδυνο περιουσίες αλλά και ανθρώπους. Συγκεκριμένα, το ρέμα στην θέση «Μαλλέικα» - Ακροποταμιά 

Κλειδίου υπερχείλισε προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες. Από τη μανία του ορμητικού πλέον 

χειμάρρου ( μεγάλος όγκος νερού, υψηλή ταχύτητα κλπ)  δε γλίτωσε ούτε η γέφυρα στη θέση αυτή, τα βάθρα 

της οποίας απογυμνώθηκαν και κινδυνεύει με κατάρρευση. Απαιτούνται λοιπόν άμεσα μέτρα προστασίας των 

πρανών του ρέματος, ώστε αυτόματα να προστατευθούν και οι παρακείμενες καλλιέργειες, αλλά και των 

βάθρων της γέφυρας, ώστε αυτή να μην καταρρεύσει.  

2. Την  με  αριθμ. : 30321/922/26-02-2020  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 : «Προστασία πρανών και αποκατάσταση περιοχής μετά από έντονα πλημμυρικά 

φαινόμενα στη θέση «Μαλλέικα» - Ακροποταμιά Κλειδίου (προμήθεια υλικών)» 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Προστασία πρανών και αποκατάσταση περιοχής μετά 

από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στη θέση «Μαλλέικα» - Ακροποταμιά Κλειδίου (προμήθεια υλικών) » 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, το οποίο πρέπει να εκτελεσθεί με πρόσκληση σε τουλάχιστον τρεις 

ενδιαφερομένους, για την εύρεση της συμφερότερης προσφοράς. 

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. 
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2018ΕΠ53000002 και τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην 
Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020» για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προστασία πρανών και αποκατάσταση περιοχής μετά από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στη 
θέση «Μαλλέικα» - Ακροποταμιά Κλειδίου (προμήθεια υλικών)», βάσει της σχετικής μελέτης 
(τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
επειδή κρίνεται αναγκαία η άμεση λήψη μέτρων προστασίας των πρανών του ρέματος στην 
θέση «Μαλλέικα»-Ακροποταμιά Κλειδίου και των βάθρων της γέφυρας, ώστε να προστατευθούν 
οι παρακείμενες καλλιέργειες και να αποφευχθεί κατάρρευση αυτής, δεδομένου ότι με την 
υπερχείλισή του (μεγάλος όγκος νερού, υψηλή ταχύτητα) έχουν προκληθεί  μεγάλες ζημιές σε 
όμορες ιδιοκτησίες, στη γέφυρα και στα βάθρα 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/376/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών για την μετατόπιση του δικτύου ύδρευσης 
εντός της οδού Πλαταριάς - Συβότων». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 

4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 

Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

http://www.php.gov.gr/
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 

Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 

περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 

Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 

80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 

στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2731/27-02-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 

540/27-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 

εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντες  υπ' όψη : 

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

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

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

12-2010. 

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

Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου». 

Παίρνοντας υπόψη  

1.  Ότι, εντοπίστηκε αγωγός ύδρευσης, ο οποίος δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική μελέτη, εντός της νέας 

διατομής της οδού Πλαταριάς – Συβότων που είναι υπό κατασκευή στα πλαίσια του έργου : « Βελτίωση οδού 

Πλαταριάς – Συβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας ανά 

κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς » και ο οποίος πρέπει άμεσα να 

μετατοπιστεί, ώστε η ευρύτερη περιοχή να συνεχίσει να υδρoδοτείται.   

 2. Την  με  αριθμ. : 30312/921/26-02-2020  απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

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

αρδευτικών – υδρευτικών  αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-

2021 » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2019ΕΠ53000003 με υποέργο : « Παροχή υπηρεσιών για την 

μετατόπιση του δικτύου ύδρευσης εντός της οδού Πλαταριάς - Συβότων ». 

 ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Παροχή υπηρεσιών για την μετατόπιση του δικτύου 

ύδρευσης εντός της οδού Πλαταριάς - Συβότων » του έργου :  « Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – 

υδρευτικών  αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021 » της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2019ΕΠ53000003, προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)...…». 

6. 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, το οποίο πρέπει να εκτελεσθεί με πρόσκληση σε τουλάχιστον τρεις 

ενδιαφερομένους, για την εύρεση της συμφερότερης προσφοράς. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών  
αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», για την 
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών για την μετατόπιση του 
δικτύου ύδρευσης εντός της οδού Πλαταριάς – Συβότων», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική 
περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή 
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απαιτείται η άμεση μετατόπιση του αγωγού ύδρευσης, ο οποίος εντοπίστηκε εντός της νέας 
διατομής της οδού Πλαταριάς – Συβότων που είναι υπό κατασκευή στα πλαίσια του έργου 
«Βελτίωση οδού Πλαταριάς – Συβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) 
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς», 
και δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική μελέτη, ώστε να συνεχίσει να υδροδοτείται, η ευρύτερη 
περιοχή. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/377/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση 
«M.I.T.T. 2020» που διοργανώνεται στη Μόσχα της Ρωσίας το διάστημα 17-19/03/2020. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ. 283/27-
02-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 543/27-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με 
την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας 
Ηπείρου στην έκθεση «M.I.T.T. 2020» που διοργανώνεται στη Μόσχα της Ρωσίας το διάστημα 17-
19/03/2020, σύμφωνα με τον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα. 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Λιούρης Θεοχάρης, τόνισε 
ότι, μετά το πέρας των εκθέσεων ή συνεδρίων στα οποία μετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, πρέπει να 
ενημερώνεται το Περιφερειακό Συμβούλιο, ενώ επιπλέον εισηγήθηκε, στις εκθέσεις να συμμετέχουν 
και περιφερειακοί σύμβουλοι, εκ περιτροπής, από όλες τις παρατάξεις του Π.Σ. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Για την κάλυψη των δαπανών της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «M.I.T.T. 2020» 
που διοργανώνεται στη Μόσχα της Ρωσίας το διάστημα 17-19/03/2020, συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με 
την αριθμ. 1/1/10-01-2020 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 
της Περιφέρειας Ηπείρου, 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 30.932,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002, και 
τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», 
Υποέργο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση MITT 2020» όπως αναλύεται στον 
παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

Α/Α ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΣΟ (€) 

1 Ενοικίαση και κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου.  3.000,00 

2 Μεταφορά προϊόντων και φυλλαδίων 4.000,00 

3 Μετάβαση του ΔΙΕΚ Ιωαννίνων για τη διοργάνωση εκδήλωσης γαστρονομίας 23.932,00 

ΣΥΝΟΛΟ 30.932,00 

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

επανειλημμένα στην Οικονομική Επιτροπή, την πρότασή μας, στις αποστολές για την εκπροσώπηση της 
Περιφέρειας στις εκθέσεις, εκδηλώσεις κλπ, να μετέχουν και εκπρόσωποι των παρατάξεων της 
αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου, γεγονός που θα προσθέσει στο κύρος της ίδιας της 
αποστολής, εκμηδενίζοντας  στην ουσία, το όποιο επιπλέον κόστος. Όμως η πρόταση αυτή δεν έγινε ποτέ 
αποδεκτή, οπότε δεν ψηφίζουμε το συγκεκριμένο θέμα. Επιπλέον, έχουμε οδηγηθεί σε υπερπλεονασμό 
των εκθέσεων στις οποίες μετέχουμε. Δεν χρειάζεται κάθε χρόνο να μετέχουμε σε όλες τις εκθέσεις που 
διοργανώνονται, αντίθετα, πρέπει να γίνει σωστός προγραμματισμός και επιλογή, ώστε να μετέχει η 
Περιφέρεια στις εκθέσεις, χρόνο παρά χρόνο ή κάθε δύο χρόνια.». 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/378/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη φιλοξενία 20 Γερμανών επιχειρηματιών του 
κλάδου των τροφίμων, στο πλαίσιο Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) στην Ήπειρο, κατά το προσεχές 
διάστημα. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1488/19-12-
2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 4165/19-12-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην 
οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Κατά το προσεχές διάστημα θα επισκεφθεί την Ήπειρο ομάδα που αποτελείται από 20 επιχειρηματίες του 

κλάδου των τροφίμων και θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με επιχειρηματίες και παραγωγούς ης περιοχής 

μας. 
Για την αποστολή θα απαιτηθούν: 

 Αεροπορικά εισιτήρια και μεταφορές από και προς τη Θεσσαλονίκη (αεροδρόμιο «Μακεδονία»).  

 4 διανυκτερεύσεις σε μονόκλινα δωμάτια 4* στα Ιωάννινα. 

 Μετακινήσεις στην Άρτα, την Ηγουμενίτσα και την Πρέβεζα. 

 5 γεύματα και 5 δείπνα.  

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη ποσού 18.600,00 €. Το ποσό αυτό θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 

530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 

της Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», Υποέργο: «Διοργάνωση FAM TRIP Γερμανών επιχειρηματιών έτους 

2020» …».  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Για την κάλυψη των δαπανών φιλοξενίας 20 επιχειρηματιών του κλάδου των τροφίμων από την Γερμανία, 
οι οποίοι θα επισκεφθούν την περιοχή της Ηπείρου, κατά το προσεχές διάστημα, 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 18.600,00 με ΦΠΑ, για τη μεταφορά, διαμονή, διατροφή κα 
ξενάγησή τους, καθώς  και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», Υποέργο «Διοργάνωση FAM TRIP Γερμανών 
επιχειρηματιών έτους 2020». 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

 

  

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/380/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη 
διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Διαδρομής των 
αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου στις 05-03-2020. 

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. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 254/27-02-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 548/27-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία 
η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπανών και τη διάθεσης της αντίστοιχης πίστωσης, για 
τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας στο 
πλαίσιο της Πολιτιστικής Διαδρομής των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου στις 05-03-2020. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε την 
αναβολή λήψης απόφασης επί του θέματος, το οποίο θα επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση 
της Ο.Ε. μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση επιμορφωτικής 
ημερίδας στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Διαδρομής των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου στις 05-
03-2020». 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

 

  

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/381/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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 18-02-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-02-2020 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο Γραμμενίτσας, 150 
θέσεων στο γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς», προϋπολογισμού 54.560,00 
€ με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

5. Την αριθμ. 2/124/20-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων 
στο γήπεδο Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς», 
προϋπολογισμού δημοπράτησης 54.560,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από 
την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 118/15-
01-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 
1268/04-07-2019 απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και βάσει της σχετικής Προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας και του Δήμου Αρταίων, η σύναψη της οποίας 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 7/178/10.12.2019 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού 
Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
ΚΑ2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2017-2019» για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση 
του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 576/27-02-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 547/27-02-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το Πρακτικό 
της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 18-02-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του 
έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η επιχείρηση “EVEN 
Ι.Κ.Ε.”, με τιμή προσφοράς 42.350,00 € χωρίς ΦΠΑ, και 52.514,00 € με ΦΠΑ. 

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

   Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 18-02-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), που διενεργήθηκε στις 18-02-2020, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο 
Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς», 
προϋπολογισμού 54.560,00 € με ΦΠΑ €, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
ΚΑ2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2017-2019», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και 
ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η επιχείρηση “EVEN 
Ι.Κ.Ε.”, με τιμή προσφοράς 42.350,00 € χωρίς ΦΠΑ, και 52.514,00 € 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. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 

ΑΔΑ: Ψ0ΛΛ7Λ9-ΠΕ9



-142- 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  ( Ε Δ )  

 

που έγινε με την διαδικασία «συνοπτικός διαγωνισμός» του άρθρου 117 του Ν 4412/2016, για την 

κατασκευή του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο 

Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς». 

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις 18.02.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 1000 πμ 

οι: 

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και 

3. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,  

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, όπως κληρωθήκαμε σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. ΤΤ 402/12.02.2020 

πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕΠΕ Άρτας, μετά την αρ. 36/2872/12.12.2019 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση για την διεξαγωγή δημοπρασίας 

για την κατασκευή του παραπάνω έργου. 

Αφού ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την έναρξη παραλαβής των προσφορών κάλεσε τους 

ενδιαφερόμενους να παραδώσουν το φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με τον φάκελο 

των οικονομικών προσφορών. 

Παρέδωσε στην γραμματεία την προσφορά συνοδευμένη από αίτηση υποβολής, η EVEN Ι.Κ.Ε. 

επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Επιμελητήριο Λάρισας. 

Αφού δεν παρουσιάστηκε καμία άλλη επιχείρηση και πέρασε η ώρα λήξεως επίδοσης προσφορών 

που ορίζεται στη διακήρυξη ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε λήξασα την παράδοση των 

προσφορών. 

Κατόπιν αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής ο φάκελος 

και οι τρεις υποφάκελοι συμμετοχής. Στη συνέχεια έγινε αποσφράγιση αριθμήθηκε, ελέγχθηκε και 

μονογραφήθηκε ο υποφάκελος πιστοποιητικών συμμετοχής. Έπειτα έγινε αποσφράγιση αριθμήθηκε, 

ελέγχθηκε και μονογραφήθηκε ο υποφάκελος τεχνικής προσφοράς. Η προσφορά καταχωρήθηκε 

στον Πίνακα Επίδοσης Προσφορών που συνοδεύει το παρόν Πρακτικό, στον οποίο έχουν καταγραφεί 

τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο 6 της διακήρυξης και συγκεκριμένα: 

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας  δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

3. Πιστοποιητικό κοινωνικής ασφάλισης και φορολογικής ενημερότητας 

4. Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου 

5. Υπεύθυνη δήλωση 

6. Τεχνική προσφορά 

7. Οικονομική προσφορά 

Στη συνέχεια η Επιτροπή άρχισε την αποσφράγιση του υποφακέλου της οικονομικής προσφοράς. Η 

προσφορά αφού αριθμήθηκε και μονογραφήθηκε από όλα τα μέλη της Επιτροπής καταχωρήθηκε στο 

πρακτικό όπως παρακάτω: 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ  

(ΜΕ ΦΠΑ) 

1. EVEN Ι.Κ.Ε. 42.350,00 52.514,00 

ΑΔΑ: Ψ0ΛΛ7Λ9-ΠΕ9



-143- 
 

Έγινε πλήρης έλεγχος της οικονομικής προσφοράς, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής. 

Μειοδότρια επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται η επιχείρηση    EVEN 

Ι.Κ.Ε.. Η Επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο 

οποίος προσέφερε  τιμή προσφοράς 42.350,00 € χωρίς ΦΠΑ, και 52.514,00 € με ΦΠΑ. 

 

 Άρτα, 18.02.2020 

 Η Επιτροπή 

   

 1. Χρήστος Παπαβασιλείου 

   

 2. Ιωάννα Ζαρκάδα 

   

 3. Αλεξάνδρα Βέλιου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/382/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων εγγραφής της συμμετοχής 
της Χρυσούλας Βόιδαρου, Ιατρού Δημόσιας Υγείας, Δ/ντριας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας και της υπαλλήλου Γεωργίας Υγειονομάκη, Επόπτριας 
Δημόσιας Υγείας της ιδίας Υπηρεσίας, στις εργασίες του 13ο Πανελλήνιου Συνέδριου Δημόσιας 
Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, με θέμα «Ευ Ζην: Ο αέναος στόχος της Δημόσιας Υγείας», που θα 
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 16 με18 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

4. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
(ΦΕΚ 145/Α΄/2016), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και 
εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με 
θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)» του Αν. 
Υπ. Οικονομικών. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το 
αριθμ. πρωτ. 359/26-02-2020  έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 532/27-02-2020 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…..Σχετ.: Την ανακοίνωση διεξαγωγής του 13ο Πανελλήνιου Συνέδριου  Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών 

Υγείας, με θέμα «Ευ Ζην: Ο αέναος στόχος της Δημόσιας Υγείας», στις 16-18 Μαρτίου 2020, στην Αθήνα.   

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας παρακαλούμε να προβείτε στη σχετική προέγκριση  του ποσού των  170 

€ για την κάλυψη των δαπανών εγγραφής που θα προκύψουν κατά την μετακίνηση της Χρυσούλας Βόιδαρου, 

Ιατρός Δημόσιας Υγείας, Δ/ντρια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας και της 

υπαλλήλου Γεωργίας Υγειονομάκη, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας  της ιδίας Υπηρεσίας, προκειμένου να 

παρακολουθήσουν τις εργασίες του  13ο Πανελλήνιου Συνέδριου  Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, με 

θέμα «Ευ Ζην: Ο αέναος στόχος της Δημόσιας Υγείας», στις 16-18 Μαρτίου 2020, στην Αθήνα  

Εγγραφή:  85€  Χ2 = 170 € 

ΣΥΝΟΛΟ:  170 €……». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 170,00 και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, (ΕΦ 072 και ΚΑΕ 0881), για την 
κάλυψη των εξόδων εγγραφής της συμμετοχής της Χρυσούλας Βόιδαρου, Ιατρού Δημόσιας Υγείας, 
Δ/ντριας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας και της υπαλλήλου Γεωργίας 
Υγειονομάκη, Επόπτριας Δημόσιας Υγείας της ιδίας Υπηρεσίας, στις εργασίες του 13ο Πανελλήνιου 
Συνέδριου Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, με θέμα «Ευ Ζην: Ο αέναος στόχος της Δημόσιας 
Υγείας», που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 16 με18 Μαρτίου 2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)  

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 

ΑΔΑ: Ψ0ΛΛ7Λ9-ΠΕ9
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/383/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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 λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ0ΛΛ7Λ9-ΠΕ9
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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. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 766/27-02-2020 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 541/27-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν άμεσες και επιτακτικές 
λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και 
Κ.Α.Ε., σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Άρτας έτους 2020, όπως εμφανίζονται στον 
συνημμένο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν άμεσες 
και επιτακτικές λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε 
βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και ανά Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, έτους 2020, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΚΑΕ 

1 

Δαπάνη για οργάνωση εκδήλωσης (υπερτοτικής σημασίας) 

εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης  Μαρτίου 1821, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020 βάσει του 

Προγράμματος και στην οποία συμμετέχει η Περιφερειακή Ενότητα 

Άρτας. Η συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας κρίνεται 

απαραίτητη και επιβάλλεται από τους κανόνες εθιμοτυπίας και 

δημοσίων σχέσεων. 

3.000,00 € 072 5161 

2 

Δαπάνη επισκευής και συντήρησης (εργασία) του φωτοτυπικού 

μηχανήματος της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού 

Άρτας. 

50,00 € 072 0869 

3 

Δαπάνη προμήθειας ανταλλακτικών απαραίτητων για την επισκευή-

συντήρηση του φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας. 

120,00 € 072 1329 

4 

Δαπάνη προμήθειας  αντιγράφων κλειδιών για τις ανάγκες της Δ/νσης  

Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας που προέκυψε λόγω 

τοποθέτησης  νέου ανελκυστήρα. 

60,00 € 072 1699 

5 

Δαπάνη προμήθειας διαφόρων υλικών (ταινίες σήμανσης, τσιμέντα, 

κλειδαριές, ηλεκτρολογικό υλικό κ.λ.π.) για  τις ανάγκες   συντήρησης 

του οδικού δικτύου από το Τμ. Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας 

κατά τη διάρκεια του έτους 2020. 

1.500,00 € 072 1699 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 

ΑΔΑ: Ψ0ΛΛ7Λ9-ΠΕ9
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/387/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 16ο 

Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΤΕΙ (νυν φοιτήτρια ΑΕΙ), σε Υπηρεσία 
της Π.Ε. Άρτας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της 
Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 729/27-02-2020 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 549/27-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία 
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ( πρώην Τμήμα Τεχνολόγων 

Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Ηπείρου ) 

με την από 18-2-2020 Βεβαίωση μας γνώρισε ότι η φοιτήτρια / σπουδάστρια ΟΥΣΤΑΠΑΣΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

του ΠΑΥΛΟΥ πληροί  τις προϋποθέσεις να ασκηθεί πρακτικά σε θέματα της ειδικότητάς της για την απόκτηση 

του πτυχίου της. Η ενδιαφερόμενη με την από 25-2-2020 αίτησή της ζητά να κάνει πρακτική άσκηση κατά το 

χρονικό διάστημα από 1-4-2020 έως και 30-9-2020 σε υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακής 

Ενότητας Άρτας. Με την αριθμ. Ζ1 / 136036 / 24-8-2016 ( ΦΕΚ 2914 / Β΄ / 13-9-2016 ) Κοινή Υπουργική 

Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Παιδείας Έρευνας 

και Θρησκευμάτων καθορίστηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Άρτας  ( 4 ) θέσεις ανά 

εξάμηνο, για το έτος 2016 καθώς και για τα επόμενα πέντε ( 5 ) οικονομικά έτη, για πρακτική άσκηση 

σπουδαστών Τ.Ε.Ι. διαφόρων ειδικοτήτων. Η δαπάνη για την πρακτική άσκηση της ανωτέρω φοιτήτριας / 

σπουδάστριας ανέρχεται συνολικά  στο ποσό των 1.056, 48 € πλέον εργοδοτικής εισφοράς 60,66 €, για την 

κάλυψη της αμοιβής της για το χρονικό διάστημα από 1-4-2020 έως και 30-9-2020 ( ήτοι μηνιαία δαπάνη 

176,08 € πλέον εργοδοτικής εισφοράς 10,11 € ) σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Περιφέρειας 

Ηπείρου – Περιφερειακής Ενότητας Άρτας  ( Ε.Φ.: 072, Κ.Α.Ε. :0385 και Κ.Α.Ε. : 0291 ). Παρακαλούμε για 

την έγκριση της ανωτέρω δαπάνης και την έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Π/Υ έτους 2020...…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη διενέργεια πρακτικής άσκησης, σε Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, της φοιτήτριας του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων (πρώην Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας 
Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Ηπείρου), ΟΥΣΤΑΠΑΣΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ, για το χρονικό 
διάστημα από 01-04-2020 έως και 30-09-2020. 

Η δαπάνη για την κάλυψη της αμοιβής της ανωτέρω φοιτήτριας, για το χρονικό διάστημα από 01-04-2020 
έως 30-09-2020, ανέρχεται στο ποσό των 1.056,48 € πλέον εργοδοτικής εισφοράς 60,66 € (ήτοι μηνιαία 
δαπάνη 176,08 € πλέον εργοδοτικής εισφοράς 10,11 €) και θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του 
ΕΦ 072 και των ΚΑΕ 0385 και 0291, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή 
Ενότητα Άρτας, οικ. έτους 2020, σύμφωνα με τις με Α/Α 307 & αρ. πρωτ. 180/17-01-2020 
(ΑΔΑ:6ΨΤΛ7Λ9-ΟΧΝ) και με Α/Α 308 & αρ. πρωτ.181/17-01-2020 (ΑΔΑ: Ω5ΚΒ7Λ9-3Γ2) αποφάσεις 
ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, οι οποίες καταχωρήθηκαν 
με α/α 306 και 307, αντίστοιχα, στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 6/388/28-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 30660/525/26-02-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 17ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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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 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. 1280/27-02-2020 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 550/27-02-2020 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. 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, καθώς και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση οδικού 
δικτύου Ηπείρου και επισκευή - συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής 
Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (Υποέργο: Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή 
μηχανημάτων, οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κ.λ.π.) της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2020), για την προμήθεια ανταλλακτικών, και για εργασίες συντήρησης – 
επισκευής για τα μηχανήματα και οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και ειδών 
συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα: 

Α/Α 
ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-

ΟΧΗΜ. 
ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ-ΟΧ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

1 ΚΗΗ 6014 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ SELENIA WR 
FORWARD 0W30, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ, ΦΙΛΤΡΟ A/C, 
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΚΑΘ. ΦΡΕΝΩΝ, 
ΥΠΕΡΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ (ΝΙΚΕΛ), 
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ, ΠΑΡΑΦΛΟΥ ΚΟΚΚ, ΦΟΥΣΚΑ 

1.159,26 € 1.437,48 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: SERVICE -ΣΤΡΟΒΙΛΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 
ΕΞΑΓΩΓΗ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

189,00 € 234,36 € 

2 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ANNOV -REV AR - 586 
150BAR 2500W, ΤΡΟΧΟΣ BOSCH GWS 24-230 H, 
ΑΝΤΛΙΑ ΣΕΤ ΚΤΜ-50Χ MITSUBISHI 6.0HP 
(ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ) KOSHIN 

1.078,00 € 

 
 

1.336,72 € 
 
 

3 ΜΕ 105126 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ 

ΓΑΙΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 
ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑΣ, ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΜΠΡΑΤΣΑ 

4.500,00 € 5.580,00 € 

4 ΚΗΙ 5036 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
(ΛΕΠΙΔΑ) 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ 
ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ  

2.828,00 € 3.506,72 € 

5 ΚΗΗ 6038 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
(ΛΕΠΙΔΑ) 

ΕΡΓΑΣΙΑ:  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΙΣ ΒΑΣΗΣ ΛΕΠΙΔΩΝ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΠΙΔΕΣ 

1.156,00 € 1.433,44 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 10.910,26 € 13.528,72 € 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 

ΑΔΑ: Ψ0ΛΛ7Λ9-ΠΕ9
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